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Para meus sogros 
José e Magdalena Costa que, 

através de todas as dificuldades de suas vidas 
' 

construíram uma família capaz de muito amor. 

URGENTE, URGENTÍSSIMO! 

Em 19 de fevereiro de 1974, um número grande 
de trabalhadores entrou no Ediffcio Joelma, em 
São Pau lo, sem sequer desconfiar de que penetrava 
num inferno do qual uns tantos voltariam marca
dos para sempre - na carne ou no espírito - e 
outros não mais voltariam. Naquele dia sem sol e 
sem alegria, eu entrava na sala de minha casa 
quando, no v(deo da TV, um homem se atirou do 
prédio incendiado, riscando no ar e em milhões de 
almas estupefatas a violenta trajetória do deses
pero. No interior e na cobertura do Joelm,a, 
dezenas de pessoas enfrentava·m· a morte mais 
trágica, ardendo junto com o edifício em chamas. 
Fiquei plantado no meio ·de minha sala, sem saber 
o que dizer, santo Deus. · 

Não fazia muito, um episódio semelhante 
ocorrera com o Edifício Andraus. As autoridades e 
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os técnicos alertaram e notificaram as adminis
trações dos prédios principais de São Paulo. Mas o 
que foi feito? Praticamente nada. Os empresários e 
administradores continuaram protegendo os seus 
dinheiros, cuidando do seu patrimônio, com 
sórdido d~~sprezo pela vida dos semelhantes. De 
modo que, agora, o Joelma se transformava no 
inferno maJis hediondo que a usura capitalista podia 
ter criado. 

Embaixo, porém, as pessoas escreviam com 
tintas c laras: "Tenham calma, Deus vai aj udar" , 
"Pensem em Deus, estamos com vocês", frases 
que eram riscadas no chão de mistura com lágrimas 
de solidariedade. Os bombeiros (com seus rid(culos 
saláriosJ) lutavam doidamente pela vida. Então, 
pudemos étprender uma coisa importante: aqueles 
sinistros ocorriam, não porque faltasse generosi
dade aos cidadãos em particular, mas em razão de 
fa ltar toda generosidade ao sistema uti litarista que 
envolve e manipula a vida das cidades grandes. Eu 
quis, então, estudar melhor ist o. 

Meus est udos acabaram voltando-se para todo o 
fenômeno da vio lência urbana. Após muitas etapas 
de investigações cient (ficas e filosóficas (meus dois 
campos de trabalho), foi-me dado escrever o texto 
simples e direto do presente livro. Afastei de mim 
toda a parafernália teórico-científica, pus-me a 
meditar com o leitor sobre a brutalidade da vida 
nas cidades grandes. 

Apresento, portanto, aos que por isto se inte-
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ressem, uma interpretação pessoal de g_ __ qu_~ é a 
v[º/~!l_cla. _u_r!Jf!.na. Como se poderá ver, não me 
preocupo em apresentar como é a violência urbana, 
pois isto fazem os noticiários de toda a imprensa. 
Deixei que estas páginas fossem o registro das 
impressões mais profundas que meus estudos e 
observações deixaram-me no fundo do espírito. 
Em muitos momentos, minhas páginas são como 
que um gesto enfurecido contra as injustiças 
sociais; noutros, elas não passam de um discreto 
pranto. Porém, declaro feliz: a solidariedade e a 
compaixão escreveram este livro através ~e mim. 

Prendi-me basicamente à realidade brasi leira, 
ainda que trate da vãolência urbana em geral. Tinha 
que ser assim, porque poderia ser ineficiente falar 
de um homem abstrato e esparso por um desconhe
cido mundo. 

Em abri l deste 1981, o conjunto residencial dos 
bancáriosr na Hha do Governador (Rio), tornou-se 
palco de um dos mais tristes episódios de brutali
dade social. Ali se haviam acoitado bandidos cuja 
captura era importante para a pol ícia. Foram para 
o local 400 policiais e, durant e 11 horas, deram 
cerca de 4 000 tiros. Cena longa e insuportável de 
brutalidade, em que crianças, adultos e velhos, 
colhidos de surpresa, permaneceram umas 7 horas 
deitados no chão, aterrorizados com a fuzilaria que 

J lhes arrebentava as residências. De quem ter maior 
i pavor: da fúria dos bandidos ou da ferocidade poli
).cial?. Nenhuma cons(deração . se teve para com o 
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fato de que fam (lias habitavam aquele lugar e -
por um mfnimo de bom senso -este não poderia 
ser transformado em aceso campo de batalha. 

lEste episódio, precedido por outro triste 
incêndio no EdiHcio Avenida (na Avenida Paulista, 
em São Paulo), empurrou o povo brasileiro ainda 
mais para dentro da pergunta: 11 Aonde chegará 
tanta violência?". 

Viu-se que era urgente, urgentíssimo, que tal 
assunto fosse esquadrinhado. Cientistas, técnicos, 
juristas já se pronunciaram e se estão pronun
ciando. Pois quero pronunciar-me como morador 
da grande cidade, visando ao interlocutor que no 
momento me interessa: o morador comum da 
metrópole. 

O MEDO COMO PÃO DE CADA DIA 

Em nenhum outro lugar a vida está sendo um 
jogo tão perigoso como nas grandes cidades. Eis 
uma afirmação óbvia com a qual precisamos 
iniciar este escr ito. E "jogo" é bem a expressão, 
pois que o elemento do "a~ar" está mu ito presente 
nas angústias do cidadão. Quando pais estão preo
cupados com uma demora inesperada de algum 
filho na rua, costumam dizer: "é um problema, na 
cidade grande tudo é possívelf"; Pois bem, quando 
tudo é possível está instalado o absurdo. Com este, 
o· seu filho mais d ireto: o medo. 

Ao caminharmos por ruas ou avenidas de amplos 
centros urbanos, temos impressão de que nos depa
ramos com milhares de rostos que apresentam 
formidável variedade de expressões. Esta impressão 
tem seu tanto de verdade e s.eu outro tanto de 
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falsidade, pois, se observamos com maior profun
didade, reduzimos as e><pressões fisionômicas a 
dois grandes grupos: os que têm medo e o demons
tram, como que se mantendo numa constante· 
atitude defensiva, e os que têm medo e o ocultam 
sob um estardalhaço de agressividade, posicio
nando-se na ofensiva. Ao que parece, isto é o que 
há de básico para as fisionomias humanas, na 
grande cidade. 

Assim, fica claro que p _ meçjp_ ?,. J>.~ Pã9. cpti~iano 
dos cidadãos. As casas não ·mais expõem suas 
fachadas nomânticas, pois cercam-nas muros muito 
altos para dentro dos quais ainda triangulam cães 
de guarda. As pessoas trafegam em seus automóveis 
com os vidros bem fechados para evitar abordagens 
perigosas em cruzamentos e semáforos e, depen
dendo de por onde andem a pé, sentem-se como se 
estivessem em plena prática da "roleta russa". O 
espaço amigo sonhado por Péricles na Grécia 
Antiga para as suas cidades foi subvertido por uma 
urbanização ferozmente capitalista que vem exce
dendo o que o homem pode suportar. Teme-se 
igualmentE: tanto as ações criminosas dos assal
tantes quanto as ações policiais, marcadas por igual 
fsrocidade. E em parte alguma há segurança, no 
sentido bonançoso deste termo, porque o " jogo" 
de viver na metrópole é cheio de riscos a cada 
passo - a não se sabe como evitar isto. 

Há, no Jogo em questão, e~ementos previs(veis e 
imprevisíveis , Nos centros urbanos mais desenvol-
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vidas e marcadamente capitalistas, uma coisa será 
certa: todg~ ___ ç_o_mp_et_i rão. Algumas formas da 
disputa obedecem a normas conhecidas e, assim, 
fazem-se previsíveis - o que as torna, ainda que 
duras, um pouco menos assustadoras. Porém, há 
uma quantidade considerável de formas da referida 
competição que aterrorizam pela sua imprevisibi
lidade e instigafl) os nervos das pessoas até a 
exaustão. Nisto, é bom notar que, no mais ·das 
vezes, quando a disputa mantém escondidas as 
suas táticas, tal ocorre porque intenções criminosas 
precisam ser encobertas. O que temos no final, 
todavia~. é que o medo percorre desde formas previ- · 
síveis de competição (sendo que a (freqüentemente 
se mantém mais tolerável) até os expedientes 
surpreendentes da disputa (atjngindo níveis muito 
agudos e intoleráveis) . 

Aqui talvez seja um bom lugar para que questio
nemos: afinal, quais são as rea is conseqüências do 
medo? Vejamos isto, por um pouco. 

Os dlizeres populares já nos podem dar uma 
primeira indicação. Diz o povo: "Fulano está 
morto de medo". Ou "Sicrano está petrificado de 
medo", como também se conhece a afirmação: 
uFiquei gelado de medo". ~ bom que sa ibamos 
que, na sua despretensão de linguagem, os dizeres 
populares estão denunciando um quadro que a 
medicina atual já principia a explicar. Hoje se sabe 
que o medo produz uma "inibição cortical". Isto 
posto em termos mais acessíveis significa que o 
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medo difere basicamente da raivSJ porque, nesta 
última, há uma superestimulação interna ao 
organismo, isto é, o cérebro emite ordens que 
disparam hormônios que produzem acelerado 
batimento card(aco, alta da pressão arterial e dispo
sições para o movimento muscular, para a ação 
agressiva. Já no caso do medo, dá~se uma inibição 
proveniente também de ordens cerebrais, é claro, 
que tende sempre a produzir quadros de queda da 
pressão arterial (hipotensão) e, quando não o enri
jecimento orgânico, a descoordenação motora 
(movimentos esquisitos e afuncionais) . Vale dizer 
que o medo é, de certa forma, letárgico ou - no 
mínimo- desacelerador das expressões vitais. 

Em dadas situações, quando o medo se confi
gura numa crise aguda, verifica-se inclusive uma 
~endência do medroso à regressão para o estado 
intra~uterino (o indivíduo se encolhe e reassume a 
posição do feto, buscando a todo custo silêncio e 
comodidade) . Noutras situações, quando as ameaças· 
e)(ter~ores são crônicas, a reação mais comum é a 
do Hcama~eãoH, que procura se confundir com seu 
ambiente, procura como que dissolver-se na massa 
naturai ou, no mínimo~ dissolver a sua imagem 
para que se torne um alvo difícil. Uma coisa, 
contudo, nos ensina a medicina como certa : aguda 
ou crônica, a situação do medo só difere, em suas 
conseqüências, de Jlprazo" (curto, médio ou longo). 
Sempre se pagará sério preço, o rgân ico e psíquico, 
por se viver o medo. 
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.O .. medo faz definhar. Veja-se o que, neste 
momento em que escrevo, ocorre na cidade de 
Atlanta nos Estados Unidos. Há lá um homem ou 
uma organização, agora ainda não se sabe bem, 
matando negros. De in (cio eram crianças negras. 
Agora os assassinatos já não discriminam as idades. 
E a população negra daquela cidade norteHtmeri
cana está ficando literalmente doente. Uma mãe 
dizia a certo repórter: uNossas crianças estão 
profundamente doentes. Dormem de bruços ou 
encolhidas, gemendo. Têm náuseas e calafrios e 
não podem soltar-se das nossas mãos, quando nós 
temos que trabalhar e usar as mãos". Aquela mãe 
falava também de um desânimo visível e crescente 
nas pessoas negras, principalmente nas crianças. 
Pois a inibição cortical produzida pelo medo faz 
hipotensos os medrosos (ou, melhor dizendo-se, os 
a~medrontados). isto é o mesmo que dizer~se: há 
iBl instalação de grande sentimento de fraqueza 
ffsic:a (astenia), o surgimento de náuseas, de dores 
de cabeça, de frio nas extremidades por deficiência 
de irrigação do sangue ('~gelado de medo!"); 
começam a surgir problemas digestivos e outros. O 
medo fa:z definhar, fis icamente pelos fatores acima 
mencionados, psiquicamente por uma funda 
apatia que vai produzindo nos amedrontados. 

Pois nas sociedades, principalmente naquelas 
selvagemente capital istas, as grandes cidades 
serão locais de especialistas: todos têm que espe
cial izar-se em competir. Escreveu o urbanista 
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Robert Auzelle: ' 40 consumo ·{az as cidades e o 
~~c~sso d~ consumo as desta~", Os espaços das 
metrópole$ estão literi3Jimente tomados por um~ 
noção comercial da vid8l. ~ ali que :se fabricam 
f~brilmente necessidades, é ali que os morador®§ 
~@ t~m qu{':l r~nder ao feõtiço do$ ob~®tos, de 
pO§$Uir objetos. Espeda ~i st~$ aJfirmam que ~ 

objetalidade (consumo dtesvairado de coõsas) 
®}(cita ~ tflmbição" e esta instala a frustração 
( Ka!õna e Kovad lofO. Há os que não podem seguir 
vl ritmo tG~rr(v~ij do çonsumo~ ma$, ao ~ongo d~ 

$U8l hi$tÓri@l de.: vidaJu desenvohmrali11 aiguma possD
lbôlidade de a~sumir suas impossibUidades. Mas há 

· t~mbém aqu0ies qtn€9 não podendo acompanhar a 
mar~tona do possuirç transformam a fragi lidade 
que suas frustrações impõem num feroz potencial 
de agressividade. Na realidade, é um úroico quadro 
fund~mentai com diferentes modos dle se responder 
a ~ie. Muitos tentarão proteger sua carteira, sua 
ca~a, sua vida - e esta será também uma maneõra 
d® oo afirmar; de traçar a própria identsdade. Mas 
OUJtros, em grande número, agr~dirão - para roubar 
ou subjugar - por estarem transidos de medo, 
t~merosos da sua própria fragilidade. 

Onde há medo, há ameaÇa$; e onde estão as 
.~m~aças mrtá a violência . E se torna um tanto 
diHdi abo1rdar o tema da vioiência, poi$ que a sua 
realidade percorre desde as violências vermelhas 
(safllgrentas) até as violências brancas (como o 
empregado de linha-de-montagem que, naJs grandes 
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indústrias, ê na verdade o prisione~ro de um campo 
de concentração habilmente di5farçado) . 

A todas e~sas coisa~ se somam BlS osci!açõe~ do 
merc:ado de tr~ba!ho, que ®stabeiec~m a insegu
rança quanto à manutença!OJ do emprego. Diz o 
antropófago Ralph Unton: a~Aque~e que não sabe 
se poderá ser feliz BJmanhãp começa a ser infe!i:e 
rwje~~, Esta modaiidade de medo está cada vez mais 
óeneraliziBJdtJ~ sobretudo em nosso pSJ (~ com §Uas 
Q • 

muita$ dificuldade~ sóckH~conõmicas. E, as~1m, 
vamos vendo que não há Emagero quaJndo falamo$ 
de l!í'Y11a s(ndrome de medo que hoje subverte a vida 
humarm nos tentrot a.srbt:mo~ de$em.1oividos. A ítaJI 
s {ndrome se ~&gueg obviamente, umt] desvaiorizac;ão 
básico do ato de viver. ~ muhto diHci! compreender 
o que ~e pas~ ã no~sa vo!t3l 0 i1©J cidade gn:mde; 
compreender é, no ~ntarr'n:ov um ~){®rc(cio hum1alno 
d® ~obrevivênci~ {fí$)ica ® [OdQJU~ca). Nós, ~enr:~~ 
~UJmSJnosg cornproondemos pam viv<eO" e jamais 
rcoú1s:~guim(l)~ -convivera ~m m fnima situação de sani~ 
dti!d@ iCem o caos, Muit~s V®l~~o o rnais terdv®~ 
biihet® tJU® um ~uit:id~ díêJi:J<~ w~ão ~$tá rGO p.t]pei& 
zinho$ maJ~ :dm ~t'lll próprio ~to d® desistêndt.JJ . 0® 

' !."!' d' 401\1"' "'~ • C®rta forma o swcauiO nos il: ~'!©lO ueu mal!S ptDra 
®ntenúlern. E nisto vemos trijste; depoimento sobre 
nós ® nosso mundo. 

E'~atamente essa dificuldade de ma1ntermos uma 
relação dG compreensão com o ambiente da metró
pole;, PÕ?:JU_os arnedrontadC?S. Nem vão faltar aque~ 
ies ·que d irão: ' "Mas esta ® uma visão demasiado 
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dramática da vida na cidade f Não haverá exagero 
nisto?n, ~sto se explica a partir de que aquelas 
situações com as quais estamos excessivamente 
habituados passam para fo ra da nossa percepção 
diária. Se vivêssemos no fundo do mar, a coisa da 
qual terfamos menos consciência constante e com a 
qual dificilmente nos preocuparíamos seria a pró
pria água. Aí se encontram: primeiro v a virtude que 
o ser ·· humano tem de ser muito adaptativo; se~ 

gundo, o defeito que o homem tem de se adaptar 
©Jté àquHo qu® deveria~ que precisaria contestar. 
Nem todo~ o~ moradores do grande centro per
C®bem o ~eu estado costumeiro de tensão.· 

o fato9 porémv e que estamos amedrontados pofr"' 
muitas raJIÕe~. ~ mportante é notar que nem todas 
®SUJJ~ razões têm a ver com o que se chama de 
tCdme. Em verdade~ o crime é apenas um aspecto da 
vioiênciaJ nas cidade$ grandes - muito embora seja 
a~pm;to da mõlior import~ncia, 

S® fôssemos citéU'~ não toalosf mas alguns dos 
pri~cipai:lt motivos do medo constarlte do cidadão, 
ficaria mais da ro o que acabamo~ de afirmar em 
fí®iação ao crim®. Dando alguns e"emp!os: 

Temos medo de s,~H· abordé1dos nas ruas e locais 
públicos. S® uma pessoa (que pode ter a mais limpa 
da~ intenções) no~ toca o braço e apenas diil : 
J~Moçola ~ cornH1os algo como uma corrente 
elétrica pelo corpo. Vai-se ver, aquele que nos 
aborda está querendo saber a direção de uma rua , 
nada ma is. Masff naquele momento, bem de 
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repente, ele é para nós a própria cara do absurdo 
poi~ todas as possibilidades estão contidas na su~ 
abordagam. 

Temos pânico de ser c:~:n~fu ndidos e tomados por 
outrr~ pessoa. Afin~l, o jon1a~ Folha de S. Paulo 
publicou, em 08 de abri i de 1981 , que o esquema 
policia~ chamado de Rota matou, em ~ 980 6 150 
bandidos e suspeitos nas ruas da capital paulista. 
Em uma semana (principiada em 30 de março), a 
Rota matou: um músico suspeitop um suspeito de 
roubos de carros, um assaltante de banco (que 
pode se parecer com algum de nósO, e mais cinco 
:;uspeitos de roubo de automóvel. E ainda está 
vivo em nos...~ memóriêl o CQ1so da freir~ que, 
tomad8l por uma vigarista, viveu violéntas. torturas 

. em certa D~Biegacia d~ Po~ ijcia da capital paulista . 
ij ®mo~ medo porqtJ~ todos podemos -$er atacados 

'por ~ssahantes ou louco~, Porque té qu~se uma 
~rventura, par.a a maioria, $2.llr diariamente de ca~a -
deixando a ·famnia entregue a si mesma ~ ~ viajar 
para . o trabalho, vivemos temerosos. Viaja·se, 
depo1s, do trabalho para casa outro tanto. Fica até 
esíranho condenarmos a brutalidade da jornada de 
trabalho dos in (cios do industria~ismof quando um 
trabalhador chegava a empenhar-se nas suas tarefas 
BJté 16 horas por dia, pois hoje devemos somar o 
gJrande trabalho que cada um do povo mais 
hum i Ide enfr~nta p~ra chegªr ~ fábricca oM ao 
c~~ércion ·m~is as oito hor8ls de empenho proM 
ftssKma t maiS ZJ tre1b~~ h eira de retornar ao ~ar. 
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Para muitos, tal somatória atinge de 14 horas para 
maõs. 

Também "estamos tensos sempre em razão de que 
~-- polfcia circula entre a multidão portando armas 
de _fogo ppoe_ro5as ~a lgumas exceções feitas ao 
policiamento ing~ês) que, a qua~quer momento, 
podem s~r sacadas e disparadas& por necessidade 
ou . .. por ®qu (\loco. 

SentimoH10S amedrontados porque já S~) sabe 
que graf)de. parte das pesso~s ao volantt~ se trans
f.or_mam, com .freqüênci-ª, em e;(emplos pouco OlÃ 

nada r~cionais de ousadia e violência. A isto se 
soma um novo receio mais específico. ~ queç ~ 
menor discussão, motoristas neurotizados sacam 
barras de ferro de sob seus bancos e atacam quem 
os irrite, fer indo a neurose que o trânsito já lhes 
pôs. 

Estamo§ ameaçados pelos edifícios onde traba·· 
. ~h amos; ou viv~moso pois se revelam inseguros e 
podem i ncend iaír~se num lance de infelicidade. 

Sentimos pânico porque nossas crianças come
. çam a andar por ruas nas quais andam também ô 

agressividade cruel e as taras. 
Também porque a bois~ ou a carteira podem ser 

roubadas, levando~se dinheiros que já tinham 
destino ou que não pertenciam a quem os carregava; 
ª isl:o acre$Cf:Hlltanolo-~e que, se $Omem os docu
mento~ pessoai~p aiém das dificuldades e despesa~ 
para tirar segUJndas vias, corre-se o risco de detcm
ção para averiguações (por fal,ta de documentos). 
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Entre os mais humildes, as tai5 oodetenções para 
averiguaçãoo têm já uma história triste. Rapazes 
sem padrinho e sem recursos/ normalmente negros, 
são detidos ou porque não têm os documentos em 
ordem ou porque alguns policiais precisam mostrar 
serviço em sua folha funcional. Como descreve 
muito bem o jornalista Jos~ Si ~ve i ra: ' 4 Esses 
~detidos' viajam durante horas em porta-malas ou 
osão acondicionados com violência nos camburões 
que o vulgo chama 3Coraçâ'o de mie' (porque sem
pre cabe mais um}. E são lançados em infectas 
"adrezes superlotados, numa promiscuidade sem 

. para~e l o, Nem todos $ão 'escriturados', f icando 
mais ou menos à disposição de quem os prendeu 
a~é 4formar culpa'. 

Em três d ias, depois de currado pelos infortu
nados que ~á estão há mais tempo, essas v(timas 
~em advogado e sem padrinho influente (se o pai 
ou o irmão forem procurá-lo correm o risco de 
ficar) faz qualquer acordo para ser libertado. 
Normalmente, o acordo é com um policial, para 
quem ele passará a Jtrabalhar', praticando peque· 
nos furtos até estar em condições de ingressar 
numa quadrilha"' (Folha de S. Paulo), 

Um outro tipo de medo, muito mais comum 
do que se imagina, ocorre porque, sendo tão 
grande a cidade, cada um não tem quase chances 
de ter conhecidos por perto se lhe acontece um 
mal súbito na saúde. Esta modalidade de pavor é 
mais caracterfstica das pessoas que se situam a 
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partir da meia-idade. E nada aqui é fantasia ou 
tem que ser manifestação neurótica. Em 1971, um 
jovem vestibulando foi fazer seus exames vestibu
lares. Era muito pobre e tinha, certo dia, apenas o 
dinheiro da condução mais uns trocadinhos peque-
nos; razão por que não se alimentou e deu cont i
nuidade aos esforços exig idos por suas provas. 
Assim que saindo do exame, desmaiou na via 
pública. Era fome pura, com a conseqüente q~eda 
de açúcar no sangue. Pois bem, o jovem voltou a si 
no interior de uma ambulância feia . e suja, no 
momento em que lhe iam aplicar poderosos anti
convulsivos, comentando: 41 1sto deve ser epilepsia 
da forte!" . No grau d~ ~desnutrição em que o 
rapaz se encontrava, sabe-se lá que conseqüências 
trariam injeções tão fortes? Mas ele teve tempo de 
se defender e não tomá-las. 

Tem-se medo na metrópole porque o espaço, ali, 
é agressivo, no sentido de superestimulador e tensi
ficante. Afinal, vocacionados como todo ser 
humano para o prazer e a felicidade, os cita
dinos acabam compreendendo ou, no m(nimo, 
intuindo que lhes resta ser colecionadores de 
frustrações sucessivas. 

E mais: porque · muitas vezes estendemos ao 
convfvio social os :pavores ·que se originaram na 
#'ditadura familiar'.' ou nos muitos desencontros 
caseiros, vivemos pelas ·ruas a expansão de uma 
certa "psicologia do descrédito", isto é: é preciso 
que todos desconfiem de todos: 
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Há outro medo: o da comida. Quando não 
podemos tomar as refeições em nossas casas, há 
sempre o receio, baseado nas retações impessoais 
do grande centro, de que nos sejam servidos ali
mentos mai cu idados ou contaminados. 

Por essas e por outras razões mais é que, no 
livro intitulado As Ciladas da Cidade, seus autores 
dizem que, no passado da humanidade, muralhas 
eram constru (das em volta das cidades para prote
ger a vida dos cidadãos das ameaças que lhes 
vinham de fora; sendo que, hoje, cada indivíduo 
está sempre fatigado por ter de se resguardar dos 
perigos qu~ estão dentro das cidades. 

Estas coisas nos lavam a fugir de certos conceitos 
muito acadêmicos e sofisticados de vio lência. Não 
acredito que a violência, quando se a quer entender 
praticamente, devâ·· -ser conceituada em função de 
códigos sociais (jur(dicos ou não), de vez que mui
tas vezes as próprias leis e o;;; chamados homens dZJ 
lei co locam o indivíduo sob vio lência. Não é, por
tanto, aigo definido pelo certo e o errado, .mas 
apenas uma coisa ou situação que nos torna neces" 
sariamente ameaçados em nossa integridade pessoal 
ou que nos .expropria de nós mesmos. 

Sarado, 10 ~r humano, uma integração entre o 
fssõco e o psfquico, fica praticamente impossfvel 
ame'ªçar apana$ um deste$ componentes. 'Não se. 
pode ameaçar meio homem. Mas ainda parece ser 
uma forma simples e efica;:c de visualizarmos o que 
$®ja~ a violência - para apiicarmo~ tal visão ao 
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grande centro - a de que: Vf.Q.f~qçíª ~st~ ~m tuçio 
que é capaz de imprimir sofrimento ou destruição 
ao corpo do homem, bem como o que pode degra" 
dar ou causar transtornos à sua . integridade 
ps(quica. Resumindo-se: vio lentar o homém é 
~rrancá-lo._da sua . dignidade ffsica e mental. 

Na verdade, a violência devia ser um anacronis" 
mo entre homens desde há tanto tempo doutrinados 
para o respeito pela vida e pelo semelhante. Isto só 
mostra, contudo, a ijrwtHidade das doutrinações -
principa!mente quando são de uma ta l hipocrisia 
que fai compreensfvel o n (vei atual da agressivi-
dade irracionaL · · 

Sabemos que nesta linha ampla d®. compreensa·o 
do que seja a violência, corremos o Disco de incluir 
em sua realidade um número tal de manifestações 

' que pode dificultar e'{tremamente a conduta na 
elaboração do presente escrito. Afi nal, passam a 

· ocupar espaço, nesse conceito, ·tatos humano~ de 
uma diversõdade enorme. Isto é: a violência enten~ 
dida como tudo que pode agredir a integridade 
pessoal irá incluir desde o latrocfnio até o t rabalho 
de um operário em uma linha de mont agem, pas~ 
sando pela especulação imobiliária e outros 
aibsurdos permitidos ou não peia ~ eL 

Talvez por esta razão, o Ministro do Trabalho 
(Muri!o Macedo), em seu depoimento na CP~ da 
Violência, se tenha negado a admitir que esta 
fosse uma realidade una e filha também de uma 
única causa. Ali afirmou o Min istro que há um 
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complexo de vio~ências no meio urbanoy e que á 
necessáróo pesquisar-se muitas causas que, conju
gando-se, formam o triste quadro que vem inquie
~ando nossas cidades. Até certo ponto Macedo 
tem razão. Até o ponto em que nos dediquemos a 
descobrir as causas pró>dm·as das diversas manifes
tações violentas. !VIas acreditamos na possibilidade 
de atingirmos um ponto mais profundo e radica!, 
um ponto eminentemente pol/tico, que significará 
o foco do qual emergem todas as manifestações de 
violência que se tornaram típicas das cidades 
grandes. 

!Para isto, precisamos ~tinar com o .conceito de 
qualidade de vida, ver que o medo geral no qual 
estamos submersos na metrópole impHca necessa
riamente numa queda da qualidade de vida e, sem 
que escondamos as contradições pol (ticas que estão 
na base do que logramos visualizar, procuremos 
encontrar o ponto de partida da deterioração do 
humano. Aceitarmos inteiramente o modo diversi
ficado de ver do Ministro do Trabalho talvez seja 
uma forma, conscíente ou não, de tentarmos esca
motear a grande contradição básica das nossas 
vidas. 

Qu isemos, assim, que estas páginas iniciais 
fossem o levantamento vivo de uma situação de 
desvalorização da vida, que apresentassem a 
situação em que nos encontramos nos centros 
urbanos desenvolvidos de uma forma até mesmo 
um pouco contundente e preocupante, muito 
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wmbon!l t~nhamtH~ evitado ao má)(imo cair no 
®pisódico, na simples narração de fatos que a 
impr®nM está já cansada de noticiar diariamente. 

s~rá de todo importante que, daqu i para a 
frent~p pa1ssemos a desnudar o~ conflitos básicos 
da nossa rociedade, na tentativa - pelo menos -
d@ que alcancemos uma visão mais explicativa de 
por que estamo~ vivendo de forma tão pouco 
f~iil, nas grandes cidades. Talvez, neste trabafho, 
pon~os de vista muito originais não sejam tocados, 
mas tudo já sstará bem se lograrmos tornar mais 
n (tidos os contornos da construção de nossa pró
pria desventura, se pudermos passar a ver nosso 
~mbiente de modo menos fragmentário e desnor
iJ:Gante. 
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Quando dizemos que o espaço é po~ ftico, precio 
5amosg antes de tudo, esclarecer o que é o polftico. 
Dito dla forma mais ~impies que pudermos o 
elemento . po.i ítico - dentre o conjunto de ~~ e;
m®ntos que formam ~oda a realidade ~odª~ - tem 

<aJ ver 4::om tudo ~qu ilo que $i9)nifiqu~ o uso do 
poder panJJ instituir umtJ· certa ordem de .coisa$ OJM 

para corroer uma ordem r~i'gente. A$$ím, o !E~it©JdOl 
~nerc~ o seu poder p;:H·~ man~er ~ ordl®m qus ~h€1 
intq:reS$a, e Õ$tO é um exerc(cio pol!tico. Ma$g por 
outro ~ado , os que foram e $ão chamado~ $Ubv@r~ 
sivos usam tZlmbém podere$ que consegu~m 
acumular para exatamente corroer o estado de 
coisas estabel~cido . 

!Pensar no_ pol (ti co é, deste modo, pensar no jogo 
do poder e nas forças que são utilizadas neste jogo. 
E, sempre que há um exercício de poder pela força, 
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fi~ logo c!am a realidade da existência de ini:e
re$Se~ ~9ntrários. Se todos tivessem os mesmos 
ôrri:ereS$el§ ihBJveriél t~l harmonia e comunhão que a 
disputa pelo poder e, portanto, o uso da força 
ficaJriam inteiramente sem razão. 

Pois é no espaço das cidades, principalmente das 
mu~to go·and~s, que o exercício do poder se ~:ornBJ 
maüs irri:enoo. Q ~~paço, uma ve~ habitado por seres 
hu_mÇJnO$, ~e tr~l1$forma ijogo. em uma coisa poi ftica. · 
~$tO á umlll re~iid~de que ve.m desde o meio rural 
hlls dramáticas disputas pei?J terra) até ~ ddader 
a~l:ingindo o oou ponto mais cSJndeníce no concen
trado esp~ço das metrópoles. Para que fique ilus
tr~do este 6)0nto de vista, tomemo$ um pequ~no 
e~empio que ~lervirá de imagem ônicial para que 
continu®mos nosso raciocfnio, 

íEnt~J?mdidZJ ~ polótica Slssim em $Eml:ido amplo, é 
muõto út!i procur~rmos vai' fComo o :e:$paço princi
po~ toor $8r (d~r(Q]mente p.o~ fth:;o ern no.;:;iSSJ ;;J cal}.~Ht H é 
~m el)t®r~fdlQl de poder no!B !ares, que procum insti
tuir UJm@l ordem e m@Jnts-la, N~ int imidad~ de nossa$ 
~Céllsa$, hÇJver~ sempre a vontade dos mal$ podero:s;os 
dlefkoindlo o andamento da vida famiiiar. A vontade 
do~ m(l)h~ poderoSO$ determina, por 1;)nemplo, de 
qu® modo deve ser usado o ~spaço da residência; e 
V(ai determho~ndo oo.Hcra3 çoisaJs: como devem ser os 
horário$ d~ b~nho ® el$ refeições{ a que horas ~s 
crianças d~v~m dlormir, etc, Enquanto isto, as 
dtes~jO$ dos mais fracos ~guardam a~ permissões 
para seu cumprimento, 



30 REGIS DE MORAIS 

As residências tém, comumente, espaços depre
ciativos (como os .jjjposentos de empregada e os 
qut:wtos de d~spejo) ~ tf?)StJaços mais valorizadores 
(come~ as bonit<"Bs ~ja:; dê @star, a~ bibliotecas ou 
~las de jogos}. E~tá daro qRJe1 nos ~xemp~os que 
acabo de usar v só estão resádândas de fam mas ®co
nomilcamente bem ~ ituadas. M~5i os ej(®mpio~ 
poderi.ôJm ~rar outros mai~ adaptados ijndusive paw~ 
~are~ da recursos menores. O fato é que os lares não 
:bJpresentam, via de regra, um espaço homogêneo~ 
mas se subdhtidem poHt;camente. 

l'oda farrdlia tem aquei@S que produ;rem renda 
mateda~ @ outros que S® erocorrtram· em situações 
artiHtCiaisp como a do estudante e a dia noiva. 
~~to parVJ não oo faílar da$ cdançtl1s e dos ·muito 
velho~, ~mbD~ m~teri~lm®nt® improdlBthtosp quas~ 
rempn;~ ou ~empr®., Úff'~" o {!Omum é qu® os qu® 
t!JF.mharn o sustento ditem tli it[[O!o dw vidaJ que aJ ~S\íl! 
t®r~. Em re~umo : com todt~~ aJ5í formaJs qute foraJm 
rd®~envo~vid~$ p~ilal ~e ameni::'lalí ~ vi~o m~aio cong 
'il:undrHit® destas coi~~~o h~ um eonfrollil1tb erntr~PJ 
fort~M ~fracos mesmo no álfllterior dos !~res. 

Esta reaiid~de Sfe ®~tend63 para todos os e~paço5> 
habitados pêlo~ sere$ hum~nos, marcadamente no 
hl~J_jr!or do sistemõ~ CSJpotaHsta. O mencionado 
~onfrOJnto entre forte~ e frraco~ s~r~ elevado ã 
enásima potência no diai-©1-dia dlas nossas cidades 
grandelS. Nesta ~®n~ ido~ todo espaço se mo~rtm 
poiítico. E <§ evid(@nt e que o~ interesses e conflitos 
êteonômicos ·estão na ba$e de toda esta rea lidade 
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política. Assim, o lharemos para a metrópole e nela 
veremos favelas~ bairros pobres de periferia, regiões 
habitadas pela chamada dasse média e outras 
ha~bitadas peios ricos e muito ricos. üsto p·roduzírá 
nec~ssariamente um cl im~ de disputa e guerra fria , 
poi~ que õJ afamad~ luta de classes não reside 
_â:llp®n6l$ em conf~itos sindicais ou manifestações 
dawam~mi::e violentas. 

Mas, dá-no~ a vontade de perguntar: terá sido 
sempre assim 7 

Não pBJrece. Ao que tudo indica os primeiros 
ajuntamentos humanos devem ter sido formas de 
reação ao medo. Certamente surgiram da idéia 
central de que, os homens vivendo bem próximos, 
poderiam apoiar-se mutuamente e se solidarizar 
ante os perigos que vinham de fora do grupo. Mê!s, 
à medida que se dá um enorme sa!to na história, 
percebe-se que «JJquiio que passou a existir com 
vista~ à comunhão e à solidariedade foi feito em 
um simples ag~omerado humano para produção. 
E SJ iógica industrialista que comanda o nosso 
tempo alpresenta uma fórmula simplesf ainda que 
terdvet: HOMEM = PRODUÇÃO = DINHEIRO. 
Nesta fórmula estão todas as monstruosidades e 
inv®rsõe5 de valores que · hoje fazem com que os 
poluidores não parem de poluir, que cegam os que 
perseguem lucros ao ponto de não poderem ver o 
direito ã saúde, daqueles que legitimamente devem 
asp irar a ela. 

Pois bem, se o ,campo é dispersivo populacio-
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nalmente e, em conseqüência, dilui até certo ponto 
a~ relações sociais, a cid~de tê concentradonJ. Os 
grandes centros concentram ~ propri€ldade do$ 
meio~ de produção, que estão com O$ capitalistas 
abastadosr concentrando ao lado disso uma grande 
população. sem poderp posto que esteJ ú~tima vive de 
um trabalho assalariado e alienanteo i~to é, qu~ a 
de$encaminha em termo$ de vocação par101 o $~U 
desenvolvimento humano p~eno ® tJJteaba por 
e;qoropriániaJ de si mesma. l~vando em contQ3 ~eu$ 
números de habitantes, as metrópoles podem oor 
vistas como Requenos espaços p~ré3l ítanta gent~, 
teRncentrando tanto a$ re~8Jções humana~ qu~ 
acabam levando-a$ ÇJJO seu ponto de attrito e hostm
dªde. 

Já que falamos de popuiação sem poder, será 
bom qt.~e adentremo~ uma visão sümples que ª 
psicologia oferece sobre um dos fatores qu~ 
produit:em a violência l!lrbanaJ. Coru$t~ que aJS açÕ®$ 
hum?HlZl:S são determinada§ por dois e~am~nto~ : (Q) 

d~sejo ~ o pod~r. Se desej<9Jmos ªigwm~ ooi~tJJ e 
v6~hJmbrê!mQs o poder de reaHiá·~a, isto quer diler 
qu3 o~ dois elementos mencion~dcs oo es~ão 
(Ç;<Omlbin?Jndo. A( dls~~mo~ qu® t~mO$ ®~p~üan(Ç@.l O>Q.Jlu 

. ~té me:$mO Gt~mi~mo. Mt!D$ ~® de$tJJjOJ (Sl pfJdl8r lW 
vêem ol~~combiruudo~p 2J~ co~~~ ste comp~i~m mUJit()) 
pªm ~$ p~$$Oªs. Not.rltran~ toai;,wr~$: h~v~ndo LHu1~ 
qu0d@lp um col~pso do desejof está instaJiaoJ~ a 
deDr~~ão psicótiCEl; isto ~igni~k:a que o ~ndlivfduo 
~ v~ %.Jubmergir nQJ @JbUiiaJ (f~lt~ total de dlesejosv 
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aPJ$ênci©l dk~ vorntaJdl~, in feio da auto-ªnuiação}. 
0® owtr©J p~rteo mã;mttando~$e o dl'f!sejo e havendo 
um colapso do poder, a pesso«.ll ~e vê tomada pela 
~nsiedade a pelo medo. 

Como se percebeF a ansiedade e o medo rasul- . 
tam do oontimento de impotêm::iaf de fragilidade. 
Orau o ~®r humano cheio de aspirações e sem 
nenhum poder de re(JI~i2á~las; torna-se, de uma ou 
de outr~ forma 6 v~oiento. Torna-se hostil. E, 
quemt.o_ rnaôs impotente, maioc. será_ a brutalidade 
d~ sua violência. As autoridades policiais e os 
Tor-nal~stas·· --costumam afirmar que nps bairros 
pobrtes da periferia é onde a violência é mais crua e 
deflagradla. ~~to não qu~r di2:er que os pobres sãof 
naturalmente, mais violentos. Quer isto significar 
que o grau de impotência que lhes foi ômposto 
acua-m~ de tal ·forma que, em certos momentos, só 
os ato$ d® violência se apresentam para eles como 
alternõJtiva de liberação e sobrevivência. 

Já s® disse que a brutalidade é a violência dos 
fracos. Que a "violência dos poderosos é calmac 
fria, s®gura de si mesma; suas técnicas de opressão 
são discretas, refinadas ~~ enfim, terrivelmente 
eficaze~oP (Lapisrre) . 

Retornemos, porém, ã nossa afirmação de que 
o espaço ~ poi ftico. Será bom ver isto de forma 
mai·s clara e enemplãficada. O urbanista Auzelle 
faz uma curiosa classificação dos espaços urbanos, 
na qual situa: a) espaços depressivosr aqueies mai 
cuidado~ o~~ descuidados, sujos e tristes, talvez 
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· ôlbtH'tdOf1~do!ii porque aJ $U:al expior~ç~o não fo~$e do 
8rrtGre~e dos seus proprietários; b) espaços agressi
vo~, tom n.ll~$ d~masiado estreita$ para o muito 
povo e, a~ém do mais, equipadas com uma para
fernália de propaganda que agrride os sentidos de 
várias m(;]neiras, para não se f;:nlar de ruas mais 
ampl~~ n~~ quai~ oo teme a ou~doa dos automóveis; 
c) espaços depreciativos~ contrapostos aos va~.9.r:a 
tivos; s~ morar em tal bairro confere importância 
soda~, moraJr ®m outro confer® insignificâncla e 
pode mesmo despertar preconceitos ruins; d) espa
çoot' absurdos, o~ que fogem ao5 nossos mais e!emen .. 
ttire~ controies e realmente carecem de qualquer 
serri:ido de vida para nós. 

Jfi.. t:1Jiu~o ~ ®~~~~ espaços tnbsurdos; lêVéH10S a 
iembmr d~ maneirÕI muito curiosa ~egundo a qual 
os indígenas escolhiam e delimitavam seu território. 
Est~e~ tllto se dava com quase nenhuma lei a regulá-lo 
e ~em a maõs mínima discussão l!:eórica por parte 
dos nativos. E'taminemos um pouco o que conta, 
íf)<W ~&X®rtl'iplo, a t~adh;ão dos !ncHos Terena. rE$1:~& 
grupú ku:Hgena dimensiona1va seu território de 
um modo ~1t.rtturaH§$imo, S~u~ caçadores $afam, 
am~5Jv~m caçando para ~onge da\ii ocas e, enquanto 
conseguissem voltar sem que ta carne da~ caça~ 
estreg~~~, ficavam certos de que poderiam ir mais 
urr'l pouco adiante. O kddo do @podrecimento das 
caça~ marcava o ponto para além do qual não 
d®veriam viver ou transitar. 

~~to tem um sentido especiaL Na sua sabedoria 
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~spontân®a, o que os rndios Terena procuravam 
era não ultrapassar o espaço dom_ínável; visto da 
formaJ contrária, nâ'o optar pefa vida em um espaço 
que se mostrasse indominável ep por conseguinte, 
ameaçador. Algo semeihante a este critério está na 
tranqüilidade e na segurança do cidadão que 
habita lugares pequenos. Um certo bem-estar seu 
advém da que quase todos os lugares da cidade 
pequena estão, sem dificuldades, ao alcance de 
todos os membros da comunidade. Este é, por 
e}(celência, o mundo do pedestre. Há um senti-

. mente de _conjunto das possibilidades, ria vida do 
dia-a-dia, que é a noção de proximidade - segundo 
a qual pode-se alcançar qualquer ponto neces§ário 
o!o oou espaço em alguns minutos, 

A( a realidade social parece estar mais sob 
controla e, em conseqüência, ser menos ameaça
dora, No, fato de o habitante não se sentir ultra
passado pelo seu espaço está a consciência de um 
território dominável, desaparecendo um dos medos 
do citadino que é o de se perder nas ruas, domi
nado pelo lado desconhecido da cidade. 

Há uma polftica do espaço que nasce das necessi
dades mais humanamente primárias da coleti
vidade. Tal pol(tica acontece enquanto, na cidade, 
as pessoas têm rostos. Seria como que uma micro
organi;esção sociai emergindo de um cotidiano por 
todos muito bem conhecido. Mas, de repente se 
cai na conta de que, nos centros urbanos ampla
mente desenvolvidos, o poder e'<ercido sobre o 
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~$pBiço vem de entidades f~ntá~tõcas, 40divindades" 
sem ro$tO como o 18Compiexo industrial-militar" de 
que falava o ®X&presidente norte~americano Ei.se
nhowl6r. Onde ~~á a cabeça ou o pé desta 86divin
dade"? Ninguém sabe. Mas e~a manda com o poder 
medonho das macroorganizações pol ítico-econô
micas. 

!Estamos fa~ando do mando do capital. Há todar 
uma divisão rocia~ do trabalho, dliscriminCJJtórõa e 
injusta~ qu1e marca profundamente as vormi3Js de 
distribuição dos habitantes nos espaços da~ grandes 
cidades. Quem manda no espaço da metrópole? 
C~rtaJmente qu~ não ~ o morador,. aJnsioso na sua 
impotência. O morador daquele lugar está mais ou 
menos na situação de alguém que, por umêl tortuo
sidad® da vidav foi internado em um hospfrcio 
~mbora estivesse lúcido. Seu sofrimento funda
m~m~a! test,á em que tudo funcioneJr onde está 
internado~ segundo leis que escapam int®iraJmente 
àJ sua vontade e ao seu controle; ele saJbe que 
parOJeu~ aii~ todo o poder sobr~ a $Ua vida. Ou® já 
não manda ú1ª paz do seu corpo e nem á dono da 
di$trilbuição do $eln tempo. Sabe também qu~ todo 
o $eU dl®sejo para modifõcar as co i~$ na in$tituição 
não tâm quaJiqu~r inf~uênda. O morador vGJJi, ~ntão, 
percebendo que a cidade grarode se constitui em um 
&'amibli~rblt~ 611®nf®rmouvu porque e!«JJ fi"I!SJ ~ mlS rote ú'ilão ® 
;produzida por aqueles qu~ nela habitam. 

-~~orm~lmenteo a metróp_o!® ê h.sgíH" de muito 
U~b@~ho porqute e~a áu dê-~m form@Jo um @Jg!om~-
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r~do d~ ~specia~istas. Mas o trabalho, aii, trans
forma-se ®m alguma coisa impiedosa e que deixa de 
h~var em conta o bem-estar do grande contingente 
de trabalhadores. Marx escrevteu, em O Cap_ital: 
18 Assim r _o capita~ nao tem a menor consideração 
pela ~úde ou duração da vida do trabalhador, a 
não ser quando a sodedad~ o forrça ZJ respeittá~IQ!s. 
A quei}(a oobre 2l degradação ffsica e esp~ritual, 
morte prematura, padecimento por trabalho 
excessivoo o Céllpita! responde~ por que nos ator~ 
meníarmos com esres sofrimentos, se eles aumc:m" 
tam nOS$0 prazl!!r (o lucro)? Entretanto, de um 
modo gera~, isto não depende da boa ou má von~ 
tade de cada capita I ista. A I ivr® concorrência faz 
com que as leis imanentes à produção capãtalista 
vigorem frente ao capitalista individu~l como leis 
externéJJs compulsórias' p. 

Olhamo~ para os centros das cidades brasileiras e 
perguntamos: q~em _manda aqui? ~9®spondemosç a 
seguir, com aparente simplismo: aqui mandam os 
autoTóveis. Com isto, porémf nã() estamos preten~ 
dendõ que os carros tenham algum tipo de a u~o
nomia ou culpa. Também não se diz que são os 
choferes que mandZJm. Na verdaden r.na_nda o r-apita! 
das grandes fábrica~s de vefcuios e os demais envol
vim®ntos da pol ftica do petróleo, etc. 

\!)~ ffi~$M@l form~~ ~~ veZe$ ~UtªmO$ ta:mto pel.a ca~ 
própri~. Sacrificam«:HlO$ para ter nosso pequeno 
espaço. MBJs logo p®rcebemos que, freqüent,~
merrteu acab~ sendo umt?l co~sa toi~ o nos~o ~acri-
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f (do v pois qur& não mandamos nos barulhos, nem 
na qualidade do ar - coisas muitas vezes degra
dadas no grande centro pela movimentação frené-
tica do capital nas grandes indústrias. Mesmo 
assim, ré· ital a violência da especulação imobiliária 
ao ponto de percebermos facilmente que quem 
manda no espaço citadino é também o capital 
das grandes companhias imobiliárias. Tudo isto se 
agrava muito quando atinamos com que o Estado 
Capitalista existe para proteger. o capital, lem
br~ndo-se esporadicamente .(quando se lembra!) 
da qualidade de vida do trabalhador. 

A cidade, que nasceu da tentativa humana de 
~reduzir um espaço solidário, tornou-se, ela mesma, 
uma mercadoria, perdendo assim sua finalidade 
prsmordial e tendo como única razão de se realizar, 
aumentar e favorecer o lucro. Por isto é ela hoje 
dita por a~guns 118 sede da classe dominante que 
como ta i se estabelece abertamenteqp. Ora, o que 
isto tem a ver com a viofência urbana é muito, é 
quase tudo.' Todavia, este é o caminho explicativo 
qu® o Ministro do Trabalho, !Viudio Macedo, teria 
que evitar em seu depoimento à CPi da violência 
urbana, afirmando que há muitas violênCias e 
muitas causas para elas -o que é uma verdade peia 
metade e, ao mesmo tempo, uma escamoteação do 
fulcro político da violência encontrável nas metró
poles, 
· Já se disse que o homem, quanto mais civilizado, 

mais reprimido e, assim, quanto mais reprimido, 
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mais_ violento. Este é um ponto de vista que se 
confirma no espaço urbano. Se o nativo pode 
viver sua vida de comunidade com um mínimo de 
códigos sociais e leis, dá·se o contrário com o 
cidadão cujo cotidiano é marcado por uma grande 
quantidade de códigos e expedientes restritivos da 
sua liberdade. Além das organizações de classe e 
profissionais, há um intenso policiamento da vida 
do homem citadino - o que: lndiretamentev o 
coloca em um confronto constante e diário com a 
Jus~iq;:a e seu poder~ 

&liais do que reprimido o cidadão é,. conforme 
já vimos~ em larga medida oprimido pelas injustiças 
de um~ divisão social do trabalho que o põe 
descontente e, por assim dizer, ofendido em todos 
os momentos. Principalmente depois da chamada 
Revolução industrial, quando se tornou cada vez 
mais diHcil realizar os trabalhos em casa e se 
estabeleceram muitas vezes enormes distâncias 
entre a morada do indiv(duo e o seu local de 
trabalho, os sofrimentos diários impingidos às 
classes produtivas fizeram-se cada vez mais insu· 
portáveis. 

Se hoje assistimos a violentas depredações de 
trens de subúrbio e outras conduções coletivas, 
atos de grande agressividade com os quais se 
costuma incendiar e destruir um bem coletivo de 
transporte, isto não acontece gratuitamente. Nor
malmente se trata de uma explosão das massas 
ante o insistente desrespeito . às suas necessidades 
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e!eme~nt~res de distribuição do pequeno tempo 
que ~h~$ rest(JJ for~ dlo5 ~ocais de tra balho. O $Ofr~b 
manto imposto à massa de · trabaihadores, por 
nsgHgência social ou simples falta de generosi
dade, p0los seus meios de transport~S, atinge um 
ponto no qual umaJ violência desenfreada ieva 
os usuáriO$ a uma agressividade rri~ua l ística com 
a qua~ pretendem, de aiguma forma, ati ng ir 
toda Bl máqüin~ socia~ qtJe .0$ dimirü.ni e menos8 

preza. . 
Junto a isto, atualment~ · impressionaJm muito 

as e>{plosões de linchamento. Sentindo o aparato 
po!.icia ~ muitas vezes comprometido com inte
res~es econômicos r quando não, nos países ma i~ 
pobres, envolto em sórdida corrupção, as massas 
tendem a reassumir a pena de Talião: çgolho por 
o1ho, dente por dente". Fazem-no de forma a 
mªis brutal, .de vez que, como já vimos, a bruta
! i.~ade é a1 violência dos fracos. E nunca s~rá 

' demasl~do reS$~itar que @ maJior e grande pa1rte dlas 
1 m<.mifest~ções violenta~ r~spondem ~ um sistema 

social que não se importa de produzir a diminuição 
da pessoa. 18m nome dos lucros. 

Está claro que as grandes cidades nem de longe 
são os u.:mij~cos ~ugar~s ~m que $eJ $Ítua ~ ~mplorQ1M 

ção do trabalho humano. BastõJ que passemos umén 
vista $Obre quanto ocorre na exploração agrárõa ~ 
sobre as for(es ondas de violância que lá podem ser 
vistas. O que é fato é que ~s cidades concentram as 
contraJdições, põem a!li injustiças mais face a fôlce e, 
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O black-out nova-iorquino. 
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ao mesmo tempou permit.e.m er,~{;ontros mais siste
máticos de grandes setores prejudicados da socie
dade. Assim, podemos di:eer que o espaço urbano 
é aquele que, por sua própria natureza e configu
ração, deixa mais evidente a crueza com que se 
procêssa a. t:mpforação.-do trabalho e deh<a também 
mais vis(vel a queda flagrante da qualidade de vida. 

1\lo~ :anos finais da década de 70, um fato 
chamou a atenção não só da imprensa norte-ameri
cana e mundiai, mas principalmente dos cientista~ 
sociais, das autoridades e dos demais urbanolo
gistas. Referimo-nos ao black-out que tomou a 
gigante~ca Nova iorque de surpre~, deflagrando 
uma teJI v~ga de assaltos, saques e violências outras 
que o aparato policial não pôde, em plena escu
rijdb)o~ dominar, /~queie incidente~ dle conseqüên
cias drásticas v alertou os nova~iorquinos · parôl o 
imenso Hbarri! de pólvora" que era o violento 
corrtra~te entre riqueza e mi~éria naquela poderosa 
cidade, e fez muitos estudiosos das coisas sociais 
dei:ererrH5e mais sobre o significado dos contrastes 
acentuados pela densidade demográfica de Nova 
!orque. 

Quando as luzes inesperadamente se apagaram 
em i\kwa Iorque, toda uma realidade sufocada veio 
à tona, e a variedade de manifestações violentas 
que se ~egu iram - ainda que penetrada por uma 
série de fatores neuróticos, passíveis de uma aná
lise secundária de ordem psicológica - esta varie
dade convergia para uma razão pol ít ico~econômica 
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comum. De certa formap as conseqüências do 
black-out comprometeram toda a boa imagem da 

. democracia libera~ capita lista da nação norte-ame~ 
ricana. Dos espaços depreciativos e depressivos da 
grande urbe, descera um vasto contingente que 
misturava necessitados e vingadores, famintos e 
diminu(dos (os revoltados), 

Há bem pouco tempo os Institutos Goethe no 
Brasil, em convênio com o Museu Estadual de 
Arte Aplicada de Munique e com a colaboração da 
Câmara Municipal de São Pau lo, lançavam um 
pequeno livro intitulado PROFITOPÕLI$. Em 
~ng!ês, profit quer dizer lucro e o re·ferido livro se 
constituía numa inteligente análise e pesada crítica 
à cidade do lucro, que é o modelo das cidades capiH 

.~alistas em geral. O último capftulo desta publica
ção tem o título ~~Pedestres acossados" e traz como 
ep(grafe o seguinte texto do jornalista Wolfgang 
Boller: o•o trânsito nas nossas ruas decerto ainda 
não se tornou suficientemente· perfeito para justi
ficar a proibição geral dos pedestres, ciclistas e 
crianças. filias já conseguimos intimidá~los". isto 
traduz, com fina ironia, uma política. 

O centro urbano de grande desenvolvimento 
apresenta seus lados vantajosos. Afinai, devido à 
evolução da técnica e à divisão do t rabalho cada 
vez mais especializada, faz-se necessário (já que 
"o ótimo é, às vezes, inimigo do bom"} um cres
cente intercâmbio de produtividade. A agiome
ração humana deveria ter· também uma certa 
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importânda, de ve:z que pode apresentar vantagens 
econômicas, propiciar maiores contatos intelec
tuais e vivência culturaL Mas tudo ·isto acaba se 
tornando rnu i to questionável . 

Quem jê~ passou por estações de subúrbio pelo 
f im d~ madrugada, quem §á observo~ pol!ltos de 
ônibus quando o dia ainda nem se anunciava, viu 
n~~sses lugares quase lúgubres uma multidão de 
rostos sofridos esperando sua promíscua condução 
para mais um dia de desvalorizólçâ'o das suas vidas, 
para mais um dia de produção que não lhes dará 
direito a adquirir o que el~s mesmos produzem. 

São homens que habitam um espaço indomi
nável · e vão percebendo que fantásticas forças 
econômicas fazem desse espaço que ·lhes restou 
uma arena de disputas pol(ticas. isto ocorre em 
Paris, em Roma, no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo, pois todo espaço ocupado pelo ser humano 
se torna poi ítico. Não há dúvida de que algumas 
nações, mesmo mantendo modelos de e'<ploração 
capitalista, organizam-se socia lmente de forma bem 
mais eficiEmte e - pelo menos até aqui - têm 
conseguido dar maior proteção à vida humana. 

Consta que na cidade de São Paulo dá-se uma 
morte violenta a cada 4 horas. Que 50% dos óbitos 
por causas violentas correm por conta dos 
acidentes de trânsito. E se São Paulo apresenta 
um fndice, de acidentes de trânsito de 16,6%, 
Osaka e Tóquio (no Japão) apresentam {ndices 
de apenas 2,4% e 1 ~5%, respectivamente. Mas, a 
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melhor organização da sociedade com a persis
tência das injustiças sociais, quando compensa 
um aspecto, nem por õsso saI v a todo o quadro 
das violências urbanas. 

Não -temos o direito de esperar um compor~ 
tam~nto br~ndo por p~rie da~ pessoas em urn 
espaço qute, como vimosr as aHena dos seus 
~emeihantes e as enpropria de si mesmas. 



O lHIOIVlEM URBAI\TO À PROCURA 
DO SEtJ ROSTO 

O homem das grandes cidades ~be das suas 
8Jngústias, pois ele se encontra dentro dos seus 
sofrimentos. Mas ele não sabe do seu rosto. Uma 
certa característica desumana da .metrópole faz 
com que; nela, se torne dlHci! que rostos humanos 
se reconheçam. E hoje se sabe muito bem que a 
saúde mental mostra-se invÇável quando a necessi
dade vital de iden'Ü:idade está fadada a uma fn.P.s· 
t ração constante; ·mais: sabe-se que e.ste homem 
sem rosto ou dotado de uma fisionomia falsa que 
lhe foi informada pelo espelho fragmentado do 
se.u ambiente, com muito maior facilidade penetra 
.os nmites da opção pela violência. 

O assun~o deste capítulo é muito delicado. 
Primeiro, porque somos levados a abordar as 
razões que ievam o cidadão a, muitas vezes, 
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admitir de si uma imagem monstruosa e alterar o 
seu comportamento neste sentido. Depois, é 
assunto delicado por se tratar da discussão de um 
problema, a crise de identidade, para o qual não 
há ainda qualquer palavra indiscutível dos cien
tistas. Vale dizer, é um terreno movediço em que 
quase todos os pontos de vista podem ser quest io
nados. Mas, pensando-se bem, a{ é que está o 
desafio: a dificuldade das pessoas que habitam os 
grandes centros visualizarem-se inteiramente como 
pessoas é um fato. Admite-se que seja algo até um 
pouco confuso, mas é um fato. Então, fica 
estranho evitarmos sua abordagem por meros 
constrangimentos acadêmicos, por um certo medo 
de dar o 11palpite errado". Enfrentemos este cipoa f, 
pelo menos na condição de habitantes da metró
pole que queremos lançar uma vista mais inte li" 
gente sobre o nosso próprio viver. 

Por que é tão vital e imperativo para o ser 
humano o fato de ter a sua própria imagem bem 
delineada? Observamos toda a escala zoo lógica, 
toda ela dividindo com os homens o problema 
comum da sobrevivência, toda ela interessada 
igualmente no prazer e na f elicidade, mas só nos 
reres humanos encontramos tão poderosas necessi
dade de identificar-se . isto, que de início parece 
estranho, fica ba~;tante claro quando nos lembramos 
de que os irracionais formam com toda a natureza 
uma única realidade; estão, à medida em que vivem, 
como que di lu (dos no mundo natural, e nada os faz . 



48 REG IS DE MORAIS 

destacarem~se deste último. Digamos a§sim: como o 
irraciona~ não pode transcender a natureza, fica 
mais e mais submerso nela - sem que possa atingir 
a consciência de si mesmo. 

Com o ser humano não acontece assim. Ele se 
fez humano por ter perdido a unidade originária 
com a natureza. Embora o homem continuef em 
sentido bio lógico, sendo parte da natureza, e!e é 
também o resultado de uma ruptura com o mundo 
natural. A razão e a imaginação humanas mostram 
que, a partir de um certo ponto, as pessoas passam 
a ser uma realidade diferente da natureza. Isto é o 
que significa, para os homens, tomarem consciência 
de. si. Daí a necessidade humana de poder dizer 
uEu sou eu" - o que nos faz, portanto, compre
ender a necessidade de auto-identificação. 

Na história das cidades encontramos uma drás-
. tica evolução que vai das convenções às imposições. 

Corretamente vista, a convenção deriva de consen
timento; ela tem a ver com arranjos sociais nos 
quais as pessoas têm rostos$ principalmente porque 
se podem reconhecer na trama de relações humanas 
do seu ambiente. Noutras palavras: para que as 
pessoas possam conviver há sempre necessidade de 
uma ordem básica, de uma combinação de como se 
quer que a vida seja, de um p~cto no qual as 
concessões e consentimentos conseguem criar um 
clima de liberdade para a vida - de ve;e que na 
barbárie não há liberdade. 

Mas as convenções~ que inicialmente criam a 
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ordem básica e possõbilitam assim a liberdadep 
acabam ameaçadas sempre pela ordem e pela liber
dade que elas criaram. t que as sociedades huma
nas nem sempre podem permanecer pequenas e, à 
medida que crescem muito, vão-se tornandlo mais e 
mais complexas. Normalmente, desta complicação 
do que nasceu simples--·e espontâneo, nascem as 
i"1posições alienantes. Perdgdos os l imite~ do 
con)if~iicDo.naJ~ .üim $eU melhor sentidoL tevoiui-se 
para a tirania de um sistema de poder pouco identi· 
f,i.c~vel (quase fantástico) e, em razão disto, al ie
nante. No capftulo anterior lembrávamos o ex
presidente Eisenhower mencionando o gigantesco 
"comple~<o industrial-militar que rege o mundo 
ocidental". 

Os indivíduos têm que perder a noção dos pró
prios rostos, pois não se podem mais reconhecer 
nas relações não con~entidas. Estas nssuitam de 
uma organi<.Eação pol ítico-sodal de grande porte/ 
cheia de manipu lações sutis e eJ<pedientes par8J 
garantir sua esmagadora presença. 
· Como se pode perceber estamosr nesta altura, 

visuali2:ando o lado inteligente e positivo das con
venções que, à medida em que pressupõem partici
pação das pessoas na produção do seu ambiente, 
garantem a esil:as a imagem dos seus próprios rostos. 
Deve-s~, contudo, perceber também que apon
tamos o lado lastimáve~ ders Imposições, pois estas 
têm a verr diretamente com o arbftrio -e o autorita
rismo. Orau não é difn'cil de conclu írmos que onde 
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esteja o auto~itarismo ali estará sempre a chamada 
cdse de identidade. -

São tantos os papéis que diariamente temos que 
representar, na grande cidade, que corremos o sério 
risco de acabar confundidos entre nossas muitas 
aparências. ~sto porque, quanto mais complicada a 
sociedade em que vivamos, mais os seus códigos, 
normas, ieis e outras variadas formas de repressões 
soiicitarrH105 reações pessoais diferentes, às vezes· 
até contrárias, ~m um curto ~apso de te~po. Na 
verdade somos invadidos pelo ambiente, de modo 
que no~so eu se vai tencolhendo e encolhendo, 
oct.~pswJc.k'P espaço cada ve2 menor e .. . acabamos 
por assumir o discurso do ambiente, isto é, escra ~ 
vizamo-nos às expectativas que o ambiente mantém 
a nos§o respeito e, viv~ndo tantas realidades 
postiças, somos levados a desviver as autênticas- e 
a ( perd~mo~nos de nosso próprio rosto. 

Esta ê uma violência que as pessoas sofrem no 
co~ioHano dó1$ grandes cidades ou, no mínimo, aii 
rcom mais acentuado rigor. E, ao que se sabe, ~ai 
coisa se relaciona diretamente com neuroses e 
psicoses geradoras de uma verdadeir~ síndrome de 
violência urbana. Ninguém pode ser violentado sem 
c.onseqüãncias. Assim, aqueies de mentalidade mai~ 
imediatista e pragmatista tenderão a pensar que 
estamos unindo pontos muito distantes,. que 
estamos caindo numa teorização que dificilmente 
condu~ a resultados práticos no conhecimento da 
violência nas metrópoles. Pois isto @ enganoso. Se 

O QUE É VIOLÊNCIA URBANA 51 

de fato desejamos; ter mais do que a simples descri~ 
ção repetitiva de fatos vi o lentos, se queremos nos 
apro,dmar dos fartores que e"plicam a agressividade 
maligna, precisamos esquadrinhar no globaf da 
vivência humana tais fatores. 

Não é só a multiplicidade de papéis que somos 
levados a representar que invade o espaço do eu e 
lhe subjuga a autenticidade. Há também, sobretudo 
em nosso pa (s pobre, o grave problema das carên
cias. Não são muitos os que conseguem imaginar 
toda a extensão da ferocidadf: das carências. 

Não fal muito ouv(amos o depoimento de um 
e )C-detento, BJ quem fe>i repetida a milenar pergunta : 
por que escolheu o caminho do crime? Este 
homem, que passou 15 anos preso, lá em suas 
palavras disse mais ou menos o seguinte: NNão sei 
o que é que se pode esperar de um rapazinho 
faminto de todo jeito v do estômago e da cabeça. lEu 
morava numa faveia ã beira de uma rodovia quase. 
Do outro iado da pista tinha tanto cartaz convidaQ 
tivo ... eram moças bonitas, nomes de comidas em 
lata, fotografias de automóveis. A gente que não 
tem nada já se sente uma porcaria em cima da 
terra ... quanto mais vendo aquilo tudo que endstia 
pra quem tinha dinheiro. Uma coisa eu te jurog 
moço, eu não nasci um monstro como tanta gente 
quer dar a entender! Compreende'? Era fome na 
barriga e na cabeça, era fome de todo jeito, e não 
tinha saldatUf. 

Se o meio social aparecia assim para este ex~ 
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detento há 15 anos, como não éllparecerá hoje aos 
novo~ meninos famintos, quando a sociedade capi
talista de consumo multiplicou seus ~~produtos 
milagrosm{' e todas as suas ttáticas de comunicação 
e propaganda? Quando se lê o depoimento reali
~ado no Senado Federal, por ocasião da 1~ Reu
nião da CPI da violência urbana, por D. Lia 
JQ..H1q~~Sira - e que quase nada tev~ como prova 
contrária convincente ~ torna-se impo~s(ve~ conti
nuarmos a acreditar que o menor de!.iiva!!do tenha 
alguma possibilidade de se enJCergar como ser 
hum~no, de ver o delineamento do seu verdadeiro 
rosto. ~ o ®SpaJn~mento de meninos, o encarceraQ 
men1to de garotos em c~la-forte por até seis anos 
consecuthtosq o uso ~e~ual de garotos por fundo~ 
nários das instituições capara o cuidado do menor", 
o ÇJmoledmeníl:o orgânsco ~ mor~! pela sooaçâio 
qu (mica p;]ra qu~ não dâem traba~ho, a promoção 
e'q3li(cât;.:n do homoss®,waiismo entre as meninas 
par~ que, uma v~z ~nvohddaJ$, roão fu]aJ m. A 
impreS$ã'O que se tem é ~ de que, eJ~i, o notável 
rotGirista e diretor de dnem(;i) Hector Babenco 
encontrou o material para a formidáve~ denúncia 
do films Pixote. 

Todo um mundJo de corrupção derivado da 
tir~nõa do capital sobre os valores· humanos, des
pésta os homens de si mesmos. subtrai -lhe~ o deli
neamemto do verdadeiro perfil. !E isto tem a ver 
diret~mente com umôl ~odedaJde quli?J se encont1ra à 
beira do desespero, d~ ve;e que estudiosos já faiam 
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em um oanovo barbarismo" com o qual estamos 
ameaçados (Philúp Aieff). Basta levªr em conta uns 
poucos dados. Por exemplo: nos 4 prim®iros meses 
de 1981 foram requeridosv apenas na cidade de São 
Paulo, 5 807 portes de arma, sendo que a estima
tiva e/\istente é a de que ali cerca de 1 milhões de 
habitante~ portam ªrmôls, legal e ilegalmente. A lgu
mas autoridades são as primeiras a aconselhar a 
população no sentido de que se arme cada vez 
mais. 

~ que nesta vasta cadeia de corrupção composta 
pelas cadeias, pres(dios e reformatórios de meno
res, não há esperanças para ninguém. O jornalista 
P~rcival de Souza cita uma conversa que teria 
presenciadóv ocorrida entre ó Diretor da Casa de 
Detenção de São Paulo e o Diretor da FEBEM, e 
que o jornalista chamou de 18humor negro". 
Convers~ ZJS~im: 

Diretor da Febem - Como vão os meus ex·· 
pen$ionôstas? 

Diretor da Casa de Detençâ'o - Estão aqui e 
muito bem. E os meus futuros pensionistas, como 
vão? 

Esta estranha brincadeira nos explica quel por 
nossos reformatórios, ninguém passará sem se 
tornar violento crimijnoso ou sem acentuar sua pré
exist®nt® tendência pan:11 a violência criminal. E 
existe uma enorme burocracia para manter esta 
desgraça. Nós, cidadãos comuns, m~ntemos com os 
impostos que pagamos o cnme que se perpetra 
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dibld~meratre contra os fra~co~. nesta§ cois-as vergo
nho~tJ~ qu® ~ão o~ refolf'matór~os e todo o si~tem!JJ 
penit®ndário. E o que aqui está dito não tem a ver 
ccmr] ~ instalação de um8l visã'o romântica do 
!dbandidoo, com uma santifircaJçâío dos criminoso§ e 
ijncriminação constante da po!(da. Tr&m simple5>Q 
mente a ver com fatos~ como a conversa acima 
m~&ndo n~da. 

Volto~ a cada pas~o, à pergunta que motiva este 
capítulo: $erá poss(ve! a um8J ~odedade atingir taJI 
gn:nJl ·de enfermidade $em a ccmseqüerrt® fragmen~ 
tação de s;ua própdéJJ im~QJem 7 Neste~ · meiO$ o 

pod®rão SJ~ p®~-soas ~~perceber como pessoas? 
Página~ ltlltrás fb:emos alusão @ que o autoritaJ

ris;mo fos~e uma das fontes principais da crise de 
~dentidade. O.uer~rnos agorBJ voltar a este ponto de 
vista , na busca de aprohandá~io um pouco, de expli
cá-lo. 

No dimê! de medo dos grand~s c®ntros, quando 
cada pes~oSJ ~~ sente de p®rto ameaçada# todos 
tentnm de i11 f do d i i uir~~e nEJ massa smônima. O ser 
htm1tií'íJO abomina o anorilim~to , mas temnt~ usá-!o 
como defer:ta . ~ o que no prümeiro c~pftu !o chéH'i1aQ 
mos ""r®SJçâ'o do camah:~ão~q " o~ fracos não extrema
mef1te fracos obtêm aigum êxito nesta tentativa. Os 
inteiramenté desprotegidos ~ou porém, acuados 
at8 um ponto a p~rtir do qual têm como última 
~a (da a~ ações brut(]is, Partindo para o crime, 
acab~HY1 não tendo ~hdto em sua busca de amcmi
mato. Tudo isto va! darv como resultado, dois 
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aJsp®ctO$ Hgados ao autoritarismo ou por este 
produzidos, 

a) o~ queo tendo aceitado uma certa insignifio 
c~ncia rociai que o~ protege, dobram-se ante o 
discurso opressivo das tiranias da metrópole, 
Apar®ntemente, abdicam de vez. de uma auto
identiHcaçâ'o e até de uma afirmação pessoaL 
Buscarão, na verdade, uma outra forma de identi· 
fi cação que alguns chamam de ~~projetivau, isto 
significa : elegerão para si i {deres ou (doios fortes
tão fortes como e~es não puderam s.er. Aplaudirão 
a força implacável do Esquadrão da Morte, 
apoiarão a audácia do 44Mão Branca", escolherão 
times fortes, atletas imbat (veis e até - algumas 
vele$ - grandes bandidos nos quaís projetam secre
tament~ $€JUS anseios de poder. Nesta !inhaJ de 
racioc(nio, até mesmo a religião pode assumir uma 
forma de uso do autoritarismo do tipo: 0 Deus é 
grande, infinitamente mais forte do que eu. Confio 
ne!e, que é meu amigo, pra dobrar os inirnigosu;. 

b) Também os que, potr máxima desproteção, 
são, forçados à violência como última alternativa. 
Este~ são localizados, presos e punidos. Sempre, 
lamentavelmentep irão assimilar (Jiintrojetar") a 
violência dos ~us algozes - daqueles que os 
espancam e humi lham, cada vez mais convictos de 
que a brandura jamais os protegerá , Marcados 
muitas veles para sempre, usarão seus dias de liber
dade para uma dup!a prática : a de atacar para se 
defender e, muito p1or, a de atacar para vinga~ 
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r®m-$®. ~~ a9)r®$5oVidaJde vingr!lthtª ~ ~oi~ d~ ~mª 
bruta~odadJ,~ in$~nat 

r !QJdos ~~~ ~o modo§ da~ p~~oas se p~rderem 
dlo$ oou:s próprio~ rostosr mergulhada$ em grande 
dHficu ~daJd~~ de ~e identif[car~m até como sere~ 
humantO§. A$ pnessões do arn.bi~nt~u sempr~ nasci
da~ d~ QWªndes inju5Jtiç.als que~ §ão de;formações 
~óti{(P-po! ftticeJ~u ~mpedem que (!QJda qu~i ~$Suma o 
ti< Ofid' n r.d• fi. " fi.. • .fi: • 
~eu ~~cunso . 1'\llmguem V® a prupn~ uaceu po1s 
t®v® qu® ©J$$umk o 04 discur~ofQ d® um corr~eJ~to 
competitivo ~violento. 

Ma$ nc,sso meio $Ocia~ 'item mui ta~ outras 
mt?Jnekas de fre1gmentar ~ di~orcer SJ imagem do 
homtem p@lr@l ele meJf$mO. P~Hs$emosu por ~xempio, no 
desemprego. !Em nossa vizinhança um bom hom.am 
chegou 31 ficar desemprtegafdlo por doi$ anos;, v(tim~ 
d~ b~hH3J ®~~o!ZJrid©Jd® e ~ptidõe$ difijJJ~~p n~d~ e~pe
cia!ail~das. Acompanhamoso!he; ®m r~~ão da 
próprd~ vi~inhançac o processo de enorme desnoro 
te~mento (nitimo que ~~ fo i 8JC~uutu~ndo ~®io tempo 
dl~ de~€mprego até às fronteiras da do®.nça men.taL 
Afina~, no ~Ci?iio da lógicBJ indutM:riBJI!:~ta (Homrem == 
Prodlnçio = Ointu~koL o que signi~ica um homem 
c~3~do ® desempw@9ado? Mais radicalmen~re: quem 
é ®~e? S0 e~re não produ~ ®u por con$eqüêndau não 
s~gnifica d iMJh~iroc oorá hom~m? 

Em n0$$0 ~ipo dl~ soded8lo1ep qlwndo @iguém 
~®rgunta: ~o ~nhoro quem é?c na rea!idad~ está 
p®rguntando o que 8J pessoa tem ® fa;:z. i maJgine-seF 
~rrril:re um©J bó©J veijhinha ® um dlescornhecido; o 
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$eQUinte diáiogo: DGIEntão, o $t.mhor quem é?H 
1001hev dcmap eu sou José( fi~ho de Matilde, tenho 
36 ~no~ ~ um©Js neuroses que me fazem suar fr io 
peia madrugadain, ~maginandcH~e o diálogop ver
~f:~á em ~guida a boa v~lha :J;air Q.lp.avorada, pe rn ~ 
$ando ter eJlbordado um ~ouco; porque já rn~'o 
:r;abemo~ perguntar $Obm quem" sem que metamos 
na pergunta ZJ curiosüdade \liobr{l} o ter !f)) o f8Jzer. 

~ no~J ~uposiçâ'o de que, must81~ v®zesG o da.:n~em
pregado ~e entregBl ao cdme também porque não 
conse&iue~ id®ntifücar-ser porque a imagem de inuti 
i id8lde que o m~Jio :$Odal ~he trarniimite coni:r<SJm:SJ 
d@m«JJijs com o QJRJd:ouótarl~mo uti!itad~tar vnQJenü~, O 
de~emprr®gaJdo ~e p@rteelb>e vioientamemt® ~;mpro
prií3ldo d® $i me~mo, lEv ~10 ~SiL~3 paiavr&J$ ~cende11~m ~ 

o4 n't " n ...11• . "" p~rec~r apen~H;J umZJ u ~ ((?)r~wr~ Q rUJm~ v1 i\ft!Jl\9J~Ç?tç\ 

o~h!EHH?J para~ o (nd!ce de dle$Cmprego dei granel~ 
part~ do~ habitfJJnt®s dos c«:H1ltros urb.;:H105 ® ve.ia-se 
aJ r~laJção dhrn:o com a cresc®nte onda de vioiêrncia 
nQ1S ddad(!;;s. 

Aind~ no interior desta idéia de uma re~ação 
~ntre os S~Utoritarismos e a chamada crisre de id~n~ 

tidade~ devo abordar a~go qu4?! p~rrsce importimte 
principalmente p~iO$ despistamento~ que in'ú:e~ 

re~do~ e compromrst~dos têm tentado provocar à 
$U8J vo ~ta. R®firo~m~ ~o autoritarismo dos meio:P de 
comunicaçiio de massa. 

Na V retH"B~ão da CP~ da V~o iênda {Senado 
bras!feiroL a~gun5 homens de imprensa ~ sobre
tudo dl~ televisão - foram depoente§, Destaca-se 



58 REG IS DE MORAIS 

nesii:a reunião o depoimento cientlfico do Sr. Jo~® 
Bonifácio dte OHveim Sobrinho, um do§ chefe~ de 
grande cadeia de emi$SCH"Bl$ de TV, conhecido 
como BonL Tambem. na IX reLHili~o da rnesmôl 

' " CP~, ~ de desta~ r-se o de(Doijmsnto do advogado e 
jornalista Perciva~ de Souza. Este$ doi~ mencio
na~do~ depoente$ ®~rimem e esgrim®Jm oontrtn o 
óbvio., ttentBJnto atirSJr ·trapo$ 14CÍternt(ficos" contra 
o ~o~ do cotidi~H~o. [()~fendem toda a atividade dos 
m~io~ de comun !cação ~ocial, cheg~ndo aJ ~edir p(]ra 
estes uma neutralidade anr(® a violêncitJJ urbanal que 
não mdste ~m p~rte a~gumaJ do univter$0 habitaldeJ 
pe~o sef hLm'lano. Procedime~i:o semeH1ante se 
•eWilcontr8l! estranh~unernt~u no dêpoime~t((J) do 
psãcó!ogo JSJcob Põnheiro Goldber$» {VI~ n-eunião}. 

Todos os citados: acusando os que deies discor
dam de incompetrarrU:es; improvi~Bdorte$! e amadods
ías, trazem; para apoêar seus pontos de vista, resul
taJdos de pesqu h!!ias que fr~zam ~rem cíentlfícas e qa.ne 
inocentam cõJbalmênte os . meios de comunicação. 
M(iJS, como ensinou

1 
um grande professor no assun

to, pesquis~ dentffic.Bl é meio parecido com pes
Garia, Isto é: se eu quero apanhar peixes grandes, 
uso sm;r:óis grande~ e fortes; se quero pescar peba~s 
miúdos, uso an:eóis pequeninos. De ital modo que 
posso ir para a margem de um grande rio com 
.anzol minúsculo e passar o dia pescando lambari
linhos. Vou anotando criteriosa mente e, ao cair da 
tardê~ concluo : neste grande rio só tem lambaris. 

~st.o quer dizer que uma pesquisa pode estar 
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tecnicamente perfeita e, ao mesmo tempo, perff!i
tamente mentirosélJ. Existe sempre uma ideologia 
por detrás do método de pesquisa que se usa. 

Há pesquisas que focalizam apenas menores 
infratores, sem casa e sem endereço, para dizer: 
a quase totalidade deles não vê tel(wisão. Logo, a 
TV não tem implicação na criminalidade e na 
violência. 

Mas há felizme nte um cotidiano à nossa dispo
sição, dando-nos lições muito mais práticas e verda
deiras, em sua simplicidade. ·A esta hora, um 
número enorme de adolescentes está com rólncor 
dos seus pais, porque não podem ter aquela casa, 
aquelas roupas da novela tal~ porque não podem 
substituir imediatamente todos os valores de suas 
fammas pelos interesses das grandes firmas estran
geiras. Crianças abandonadas não são apenas as da 
rua, com fome e revolta; são também aquelas da 
dasse méd ia e das fam (lias. ricas? largadas d iante 
dos aparelhos de TV, para comodidade dos pais. 

Quem ~em f ilhos em casa suíeitos à invasão auto-. . 
ritária da TV, não precisa ler tratados ou fiar-se em 
pesquisas ditas científicas. O cotidiano mostra-lhes 
a ditadura que os meios de comunicação pela 
imagem exercem, uma vez subvertidos por espúrios 
interesses econômicos. Este autoritarismo se baseia 
nas chamadas técnicas de persuasão; isto é: o 
invasor invade, inferioriza com "doçura" o inva
dido e este acaba ainda confusamente grato ao 
invasor. Agora, se isto não põe obstáculos a que 
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um povo encontra seus genu(nos valores, nada mais 
tem lógica ou sensate;z. 

Veja-se: é uma questão de coerência mfnima. Ou 
aceitamos qus a tirania do capital utiliza e muito os 
meios de comunicação social, tirando disto todas as 
conseqüêncLasv ou vamos ficar discursando inutíl~ 
mentG sobre vagas origens da violência. Ou seremo~ 
tão cândidos ao ponto de imaginar que o capital 
1inancia os meios de comunicação sem destes fazer 
uso? 

Os mass media são cadaJ vei mais transformados 
em meios de propaganda. Es1l:~ cria as fomes e 
restringe a liberdade psicológic~ de ~~colha, quando 
não conduz ao fundo sentimento de impotência. 

Eis uma tentativa, in«::ipiente que seja, para 
mostrar pontos de contato entre crise de identi
dade e vio lência; como se pode ver, tudo volta a 
apontar para nossas deformações sócio-pol (tico
~conômicas básicas. Sem duv~dal: a r®sponsabilidade 
do mom®nto ~ enorme. 

r~ !;11[.9 

® §) (fi jfffJ 

O ESMAGAlVIENTO DO FUTl JRO 

Talve::e o modo mais objetivo que mdsta de ava·· 
lõarmos o grau de saúde ou de enfermidade de um 
povo consista em procurarmos sab~r que trata
mento é dado às suas crianças. t importan1te procu·· 
rarmos conhecer, por exemplo, quais os investi·· 
mentO$ que um pa (s faz na educação de su8ls crian" 
ça~ e dos; s~us ado~escentes. E o Bn~s91 o conquanto 
não seja nem de ionge o único pa {$ onde existem 
menoref) desvalidos, apre$enta um dos mais graves 
quadros do mundo no que di:?:: respeito ÇJO proble
ma do menor desamparado. Daf por que, neste 
capitulo, será de todo conveníente que focaJizemos 
espe-cificamente a wealidade brasileira. 

E os grandes centros urba~nos mostram-ser entre 
nó$, responsáveis por uma . das mais medonhas 
invençõ®s: a agressão ao menor. Existe, nas metró
poles, um~ relação mai~ ou menos clara entre o 
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império da lógica industrialista de produção 
(Homem = Produção = Dinheiro) e a constante 
repressão à criança e ao adolescente. De certa 
man~ira é o que ocorre também com os velhos 

I 

$Ubmetidos a um insuportáve~ menosprezo. Os 
m®iiores situam-se numa faixa ainda improdutiva 
ou - no mfnimo - capal de uma irrisória 
produção, não tanto por ~ n8lptidão do5i meninos e · 
men!nS~Sv pois nem toda aüvidaole produtiva exige 
o emprego da força muscular; mais em razão de um 
tradicional menosprezo pelas potencialidades da 
criançéll e de um preconceito segundo o qua~ o 
menor é sempre irresponsável. Assim, no formi
gueiro utilõtarista da produção~ a criança passa a 
ser vista apenas como uma consumidora indese
jável. 

Também o espaço das cidades grandes procura 
det;conheter a~~ modific~ções orgân[cas trazidas 
peia vcihic~,. po[Sí que ali a~ pes:S>oa~ idosas são 
~~penm; discretamente t olerada$; maJI toleradas 
como todos os e!emer'iltos que já não servem para 
a produção de trabalho {de dinheiro). Em razão 
disto é que falávamos, páginas atrás, .que as metr6· 
pote~ ameaç~am cair na afmadiiha da contempora· 
ne!dade radôcat: negação do passado e do _futuro, 
por uma afirmação desajuizada de um presente 

. cap~~ de produzir imediatamente. lEu mesmo 
escrevi, em um trabalho publicado há três anos: 
'

4

No espaço urbanizado; principahYterrítê 010 movi
mento febrH das nos~as metrópoles, não há iugar 
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para os velhos e as crianças. Nos asilos. nas escolas 
e nos parques policiados é o nde est ão mais livres. 
SoméHie a isso o a lto (ndice de atropelamento de 
pessoas idosas, sendo que, ao mesmo t empo, é 
grande a quantidade de meninos e meninas tr<m
cafiados em apartamentos e casas, vivendo os 
primeiros anos de sua vida ~oba ameaça da cidade'~. 

Contudo, quando escrevi as !inha5 acima {em 
'i 978) ainda não tinha consciência dia verdadeira 
extensão do crime que se comete contra os meno~ 
res e adolescentes em nosso pa(s. Ê alguma coisa 
tão brutal que a sua simples análise, menos até, 
que a sua mera descrição ganha, para as pessoas 
distanciadas deste assunto, aparência de exploração 
sen~cionaiista. Sobre os menores mais pobres, ori· 
ginários de fam (fias que conheceran; por derri:ro ~ 
miséria~ tem ca(do um tal peso repressivo que 
ultrapassa rcom facilidade nossa capacidade de 
imaginação. · Ep volto a diler, esses crim~s 1-uã'o 
nasceram no meio rura! ou nas cidades pequenas; 
eles constit uem a mais torpe invenção dos grandes 
centros urbanos. 

Na roça e nas cidades de pequeno porte encon
tramos, às vezes, crianças carentes qu® os !aços de 
relacionamento tfpicos desses lugares quase sempre 
acabam por absorver. Quase nunca as crianças 
car®ntes das cidades de pequeno e médio porte 
permanecem abandonadas, pois as instituiçõe5 
de caridade são menos burocratizadas e mais 
8JCeS$(veisr os grupos familiares sensibiHzam·se com 
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maior facilidade ante aJS penúrias de um menor. 
Nas metrópoles, porém, tudo se mostra muito 
diferente disto. A~i encontramos um enorme 
roúmero de crianças carentes, uma quantidade 
nada desprez fvel de menóres abandonados, bem 
como um conting~nte proporciona~m~nte não 
muito gra111ds mas bastan'ít® incômodo de menorres 
infratores. 

Na Comis;são Padament~u de ~ nquérito olo 
M~morp reaJi;g:(llda em 1915p foram con5taJtados H5 
miH1ões, 452 mil e 18 m~nores - entre carente~ e 
abandonados. Para ®ste número correspondliam, na 
época, ap~nas 111 mi~ in·fratores, o que indica uma 
porcentagem pequena d~ infratoresf sendo que 
estes se põem iogo em evidência por sua conduta 
ptSrigosa e. . . são o~ que mais incom?dam. 
ContUJdo, parece est~r bªs'i:ante claro que o numero 
de infratores tende normalmente a crescer, quer 
pelas ·f-alências i nevitáv~ i s do nosso ~odeio ®{X~n~
ü"n~co, qu~~r peia totai fa~íta de resp~r~o pel OJ~ D~re 1 · 
'Q:IO$ do Mrenoro protei9m<?JdO$ pe~ª ONU a 20 de 
1\lovembro de 1959, com concordância e assinatura 
do BrasiL 

Por que é na$ cid~d~s gr~ndes que s~ avoluma 
o problernÇJ do menor? Seria interessante buscar
mos pelo menos algumas ®xpiicações para o fato. 

Estudos recentes vêm d~monstrarodo que o~ 
~mpiO$ c:entros urbano$ constituem os h.»g~H·es . 
~propriªdos p~n:a enorme número dte fracassos 
fBJmiliares. As ca«.H~as paírQJ i~to ~o muitas. Há, por 
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en~mplo, os casos de imigrações frustrad~s~·isto ér 
fam{li8J$ que vêm do meio rural e"pursas pelas d'ifi
c~Jid~d®$ fõnanc~ira~ ou por fort~s proprietário$ d~ 
terra,. vêm par~ a cidade grande tentar a tão 
$Onhad~ mefhoria de vida. Vão v~ndo, por~m, 
morrerem uma por umª $U8.!S esp(ewªnÇ8l$ ~r ~ão 
~pena~ fraca5i~m na t~ntativ;ll ·de melhorar d~ vid~, 
n'i8.J$ ~cabam por m~rgu~har ~m uma mi5~ér ia aind1<3l 
maior e nunca ante$ imí3lginada seque;r. A fom~ é, 
em qu~~q!Jler ~Circun~tância em qu® não entr~m 
paixõe~ pol (ticBJ~ (greve$ de fom!S} , a pior ~xp~
riênciBJ que o ~r lhum~no poda enfrentar. Já S(t;! 

ch0g0u m~smOJ t9J ouvir de ·menores ~spam::ªdos · fJm 
!Cel&l~ r®form~tÓU"Íal$ que 0 éllpanhar é dure,;\ dói 
muito, m€a$l ~ dor d~ fom~ é pãoru, Em qu~lqu~r 
$ÍttH11çâ'Oc p;01rtanto, SJ fome é um pavóü. Ma~ im~g6 -
n~MO$ ~ fom~® qu~ (Çllguém v~nhª 21 (O>~~~Qlf em 
fr~mt® dl~$ vitrinas de ~re~ngos. a~~do$ e outraJ$ 
©omk~~~; . im©JQin~mO$ uma fome de qua~ro Qij,J] 

teinco di~$ que @l~gu~m tenhª que~ paS$.~f na hen~4Sl 
dO$ ~®~ teor~dO$ ta.xpo~o~ pelas padaria$, ~ a 
mi~íêrij©l WPJ®WfJJnd!Ol SJ $i mf6sm~v bat~ndo o $eU 
próprio r®cord~. 

Aqu®l®$ qu~ imi~r@1m pªra a metrópol~ ~o ~m 
quantidSloi® ~~~v~d(s$9ma; e .a$ cri~H1Ç@5 ~ ado~es~ 
~®nt®~ COJY® ©l(C@lb~m ®m fundaçõe$ par~ o. B~m~ 
E~t.ar do "M®nor ou apªnh~da.~~ pela poifci©J como 
ftnfr~tor®~ ~ou ®m 85% dlos t~H~O~e de fam(iã(lls 
qu~ ~~~r@m , d<& ptaquen~$. lo~Hdªde$ e do meio 
rur~t f><EJiíii cl®~$pt€1r~dos d®$Elrt€ilm, BJb@lndlon&llm ~s 
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re~pon$abíiidadtf§s f~mm~res; outros, ainda qu® 
permansç3Jm com a ·fSJmília, vivem a extrema 
t.®n~. dél penúri& 44aU~iiiadosu p®lôl bebid~ e em 
d®eadêrnei~ . p~o~~.; à~. V®:tes gerando profundos 
dr~m~~ ds corwfvio tom a espost1l e os fiihos. 
!ema~ f©Jm nia5í f~·aeas$t;ldas têm~ quase que por 
f~t43J ~ id~d1® ~ocia~, ~u~Si fUhas é~q:»ostas eon~tantlftl
rl!M?Jrut~ à$ armadilhôl~ da prostituição. O quadro ® 
dlte cor®s pe~das . . 

OtJ~ra5> famm~~Q pow~mg não se compõem d® 
ômigrantGs. São formada~ por elementos da pró
priB~ m(9tü6poiG, dêsde .:~-empre margina~ilados por 
pr®cárias condições financ~irtll§, quanto â§ oportu.n
nidades de ê;dío qu~ ~he~ ~o negadas. São homens 
@ mulhera~ que S{') casar~m em plenaJ difecu~dade d® 
vid~~ pois Qlne nurecaJ .foi poss(v~l · contiBJbili:t:ar @J 

atr:mlçi'o ®ntr~ O$ ~}m~; o~ amora~ e a$ t~no!tând~§ 
p.t1ls~ioruni:&J . Depoi3 di® l~ma certa iutaJ par.aJ su~tantsllr 
ti:!J fam ma~q Palú"~ ~ &jjp®$~W dSJ brutaJiid~d~ da pobr®Ial 
~ rW$llnt®r o grupo famili~rq ac~ba chsgando ·o mo
m@n'fi:o em que todo~ os; p~rmos d~$58 gente: ~o 
pulverizados pala fom®, pel~~ do~nças s~m trat.!ll
mento. E a dle$iSt~nci~ da lut~ muilt~s vs;ee~l 5te 
tr~dutt: ~uma de~greQ~.çã'o. que n@m poupôl O$ 

filhos do abandono. 
Essas crisnças~ na~ verdade& dewalidêJs d®~d® 

~.H1te~ do ~eu n~scim®nttOo quando efetivamsnt!F!i 
deixada~ à sorte das rua~ estio normalm~ni:te 
com 5iua saúde tnuito comprom®tid.aJ. M~dicos 
da F@bem de São !P~u io ~mpiicam que, no totai 
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de menores recolhidos àquela instituição em 
situaçã'o de abandono, 65% apresentam um ou 
vários tipos de vermjnose, 13% têm sífilis e 25% 
têm infecções urinárias, geralmente uma doença 
venérea. Anotam os médicos da Febem: não mais 
qu~ 2% dos e~aminados apresentam sua $~úde 
sem comprom~timentos maior~s. TSJis dado~ são 
estarrecedores principalmente quando no5i lem
bramos de que O§ e}.(ames médico~ pelos quais os 
referidos menores passam estão longe de ser 
minuciosos3 nem se apro~imam de qualquer atitu
de de vanguarda d~ medicina preventiva. · 

São, tais crianças, produtos de uma injustiça 
social básica, de uma distribuição de riqueias que 
delas nunca se lembrou, azafamada em aumentar os 
privilégios dos já bem postos financeiramente. 
Levam consigo apenas as suas doenças, suas f undas 
carências afetivas e um secreto rancor da sociedade 
cinic~ que as produl e ainda, futuramente, aJ$ 

punirá. Não é outra a razão pela qual o jorna!ista 
Carlos Alberto luppip analisando a delinqüência 
infanto-juvenil, fala da emergência de um Exllrcito 
dos Necessitados, cuja ~~tropa de choqoe~~ estará 
sempre dh;posta a vingar as dores suas e dos seus 
pai$ com muita violência. Todavia, são em menor 
número os menores desvalidos cuja origem familiar 
n§o s~ encontra no meio rural ou em pequenas 
cidades do interior. 

Aos mtenores de origem líUra' e àqueles que são 
frutos d® casamentos insustentáveis . de gent@ da 
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m®'ltrópoi~ roma-$e . um con~ingente menor (que 
~~nd® ª ~r~~rar, porém): o dO$ frl!Jtto~ d iretO$ d~ 
profrtntuiç.~o, nascidos como que uavulsos", porquê 
fr~qü®n'&:l!?lm~mt® de$amad0$0 qu~ ~re$cemp por uma 
inexpii~ávll!ll r~si$tência às muitas carências de quC;:? 
~o v (ti mSJ~. !E rrtr® OSi condenado$ da terraJ, qu~ 
~({)) êlS M(JJ$$a$ fa~mintas do· ·chamado Tercairo 
Mundor ~®~$ crianÇ{ll~ viv€1m ôl pior · conderu~çã'o: 
Mm~ ~om® ~h~s doerá naJ$ entranhõJsg outra (ª 
~f®tiva} lhes corro~r~ ~ ~ esp(rRtop mifllQindo"i h~:s 
~~dª$ ~s penpocítivas que pod®riam oor ditas 
hum~nas. 

Ainda i:atta~ contudo, que mencionemos aque!~§ 
mtenor~§ que não $â·o abandlonadlo$ p~ ~os paós; 
ªqu®!®s queg bem ou mal, vivem (:Om os que o~ 
~erar~m 18 com $€~$ irmãos. Poisu C((J)m mans 
fn~q~Uê~cia do qu~ ómêlgin~mos, ~st~$ $ã'o lev~do$. a 
um~ condan8Jção s~meihanta à ]á descrita. Vej©Jmos 
o breve re~~to de um menino chamado Rona~dof 
com ap®m~~ 14 SJflO$ d~ idQld~: 

44COm $®te anos, mowava em haquera com minh.aJ 
m~e, m~u p~i e oito ÍV'mãos. Um dlia fui "ª vend.t3l da 
e$quôn~ ~~M~g@Jr o pão. Nª volta~, ~á ~m ca$a.J ®stava 
tudo t~r~dlo d~ poHciêl. Ei~s gritaJraJm p;:,nrª minh@J 
mâ'e e m~u~ irmBiofSl $Q! fn~m (Q] lll® ~aJm ~brir ffogo. , 
C(bi~ do m®u pe~i. i\/Hnh~ mãe CU$tOu @ ~~i·r. 0$ 
g~e~rotto~ fc~r@Jm iogo pr4Jl rnJJ~ chor~ndo . A po~ (c~ZJ 
ait»riL1 fogo. Ac®rt~ralm a mâ'e correndo ®rD$aJn
gJu~nt©~dSJ <91tré n~ m!nh()l fr~~r1ta" Depois mil?lu [O!aL 
l~'\?OU um mont® de tirO$. Morr~u rüé:l hora. M~e 
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lembro que um tempo depoi$ eu est~va indo .pr?J 
Bahia com w1~ parente~ m~us, num trem grand~p 
cheio de gente. Al um cara olhou pra mim e 
pergn.u1ltou por qu® eu estava chorando.n V®j~-se 
que a f~mma, enquanto pôdev estev® com ess~ 

msnõno. Até o~ par~nte$ mais oJistaJntes da Bahia. 
Ma~u à força de mâséri~s e revoltas, Ronaldo pres
·~ou este breve depoimento já como interno da 
Unidade de Tdagem 3, dBJ Febem de São Pau!9. 

O que podemos ver por trás de todos e~~ 
casos (imigrantes, metropolitanos, filhos da pro:s
tituiçã'o ou perseguidos pela poi (da} é a defor
mação segundo a qual se insiste secu!armen~e em 
~ubmeter o capital humfJno QIO capita~ finant~eiro, 
na prática con:stante de discdminatódas distri~ 
buições do trabalho e de uma repartição das riqu~
zas ditada pelo ~pitalismo sehragem. O~ filho~ 
mais d~S@rdado5i desta situação. não podem ser 
dei~8dos peh:JJ$ n.J~s. Masf quando recolhidos às 
instituiçõe$ que devem recuperá-los socialmente, 
~o tr~t~dos como excrernentos da sociedade 11?.i, a f 
sim, ievados inevitav~imente à marginal&&:ação 
crimino5a. 

~~ agora, a pesada hora da convidar o leitor ~ 
que visuaHzemo$ juruto~ e com toda a comgem o 
l~dlo f@ltual da violência contra o menor. Deveremos 
percorrere para tanto o desde os fatos concernentes ã 
vida dos menores desamparados das n.w$ e das insti$ 
tMições reform~tórim~, passando pelo de! (rio con~u.~ 
mista dos meninos e meninas da chamadª classe 
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m~dia~ até o~ umenorês d®SVSJ~ido~ de dentro das 
m©J(I]SiÕasn com SlH)JSJ formas próprias de degene
ração. 

D®~dte o ~ntigo SAM {Sitlrvi\Çc d~ Â5$i$tênda ao 
M®n~Dd o que vigi~ nos ©Jrco~ 400 pas~ando peios 
RPf'Vi$ { Aecolhim~antos Provisório~ dre Menores), 
também extintos agorau ~·~é se chleg.EJr 310$ órgão$ 
ligJado5 à FUNABEM (81$ FebemL temo~ no Brasnl 
urna va~ta il:rradlição de menosprezo e mpr®$SBJO ao 
menor de~erdado da ~(Ni:e, S®gw1do afirma Lia 
Jur~quei r.Bl ~m seu vu~cânico depoimento na~ CP~ da 
Vio~~nda Urbana {SenadoL o sofrimento da~ 
cri.;:mças desamparada~ e recolh idas por instituições 
~omeça quase que em seguida ao nascimento. A 
Ora. Lia dá como exempk:~ a creche da Febem de 
São Paulof que fica na Unidade Sampaio Viana, 
iembrm1do que todo pa {s do mundo sabe que uma 
creche não pode S@r grande, mas que a da Febem 
atolhia, em '19aoo 580 cri.BJnças de idades entre O e 
6 anos. A depoente colocao entãou ante nós, uma 
n~~iid<?Jde monstnJo~a: 20 crianças para cada aten
d®últ~ cundar {banharu t rocar a roup©Jo amaJmentar, 
medie(]r, etc,). Afgum(J] mãe já ousou imaginar-se 
cuidando so2:inha de 20 filhos pequenos? O que 
ocorn~~ entao; como conseqüência? 

Pdm®k<H11'1etr[e, muitas morte~. ~ como o chinês 
qm~ equiWon3l os prato~ girandof no .circo. Quando 
~e chega óJO ú~timo, o primeiro pode ter-se despe
daçado. Um Múmero assustador de crianças que 
m@rTem sufocadas com ~ mamadeira oo até com o 
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. e d I ' ~r,;;o' travess~1ro. [;;;m segun o ugaru cerca a~ 0~ 

crian~$ e}{a~minada~ por liaJ Junqueira apreseno 
tSJvam ©i~dlJr©l$ que iam a~é a nuca. Disse a 
depoen'ft@;: Joum sofrimento sihmcioso como e$te, 
de~se~ oo!b~~D nÊio S®i no que pede Uan~fo~mar 31 

mente de crrnnças 5ofrida~ dessa maneira, porque 
mão t~m nem quem troque suas fra!dasçg. Lembra v 

aind©Jc tia Junqueira que as crianç:fls para que se 
des®nvoivam -J:êm q~e $eif' estimuladas, e que as que 
~te tencoUiltram na cred1e em QJUêstão s6 vão ver a luz 
do sai :com 2 ou 3 ©Jno~ de idade e vivem em cons· 
tante wbe5)timu~a~o. ~~to resulta numZ!l verdadeira 
falbricaçlo df! idiotas. Neste depoimento~ que oc0í
$ion~u mu!ta ~rita mas quase nenhuma refutação 
documen~adat, SJ Ora. lia menciona o uso se>nJal 
de crianças até de 2 ou 3 anos . 

' ,é.\51 ~nSttituições de assfstêncie ao menor, arreba· 
nha~ndo pessoal mu ito despreparaolo e ?!:D-<Dpoliciais 
especializados em tortura (prlncipa!rnente no caso 
da~ fF@oom)Q t~m dado m~teri()Ji p~ra uma crônica de 
intenso t~rror. Como disse~ a coisa vai tão aJ !ém da 
imaginação que aqueles que a denunciam são faci! 
ment~ enquadrados entre as figuras sensaciona iirtaJs 
da imprensa, Pois o jornaliljta Carlos .Alberto luppi 
fel uma !i§tag rcom base em pesquisas suas e depoi
mentos de meninos internos, dos modos de tortura 
encontrávteis como prática cotidiana no interior da 
F~bem de São Paulo. Diz o jornalista: 

'"Esta é a triste e dolorosa re lação das torturas e 
maus-tratos: 1} o pau-de-arara, em que o menor é 
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SJm~rrado ~espancado com é!JS mãos presas; 2) ajoe
~hBJr ®m grãos de milho e ficaJr nesta po$ição duraJnte 
6Jlm bom tempo; 3) aJgres..~o com rodos em 
chuveiros; 4) violência com cSJssetetas de madeira 
camuflªdos com uma ~PaJ de borreJch~; 5~ os cª~ti
gos em cubfcuios ~ncHvk~u~isp onde a ventih:i1ção é 
p~$$ima e o dessspero do menor fa~a!mente o ieví&l .Ç] 

t®nt~r o ~~uicúd i o; 6} O§ ~$p~to~ Oltl?J v~r@.ls.. f~ n!;))s qu® 
~~rvam pa~ra e3pic~çar (Q) m~nor em vádª$ part~s do 
corpo, principalmente os órgã'o5l ~xuai~; 1) O$ 
~choques (elétricos), em certa§ unidªdes conveniª~ 
das; 8) as drogZJ§ para ae?Jimar O$ mais v~o~entos e 
que parZJiisam as pernas evitando movimentação; 
9) os espancamentos conhecidos pela 'ltermnnofogia 
"ir ã missa", onde os g~rotos apcmhªm nu$; 10) a 
táti(!Çl de acordaJr o menor de m8drug~d~v ~evá-!o 
p~r,g1 ~1mSJ :salª l$ola~dla e ~pHcar-!he ~urra$ de oo~pren-
,dl' ..!! ' DH "i '1111 ' i 84 8 U 
uül~UJO ®$pe~~~u ; a u p u~O~~mento ®m Cal ~ lUª~ v 

t1§péci~ d~ cadeia medire:va~ !El que em SJ~~um4:ll~ 
!..H1[dades ~~empre e'dstiram em ~oca~s subterrâneos; 
~ 2) a táti(ca dos dQteiefone~$~u, qlile consiste em dar 
tapas com as duas mão$ sobr® os ouv[dos e que ieva 
invaJriavehnente a problemas d~ $Urdel p~m o resto 
dÇJ vida; ~ 3) a tática do afogamento parcial· para 
intimidar; 14) a tática de deixar os gBJrctos $®minu~ 
e h~v~-!os a oossões d.enominadçrs psiquiátU"'icas; 15) 
d~r ·iapas na frente do~ outros; o qus iev~ à humi
lhação; H3) chamar a atenção em vol altao $Sguido 
de ;c;ocos ~ pontapá~; ~ 1) puxar cabelos e orf2l~has do 
menor que cometeu a~gumeJ inh-açá)o; 18} os 
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estupros, com aquiescência dos funcionários; 19) o 
uso dle chicotes para agredir; 20) a tática de vendar 
os olhos e espancar; 2H agredir o menor e depois 
isofá-io em celas onde estrategicamente são coto~ 
cados vidros para que ele tente o suicfdio; 22) o 
uso d~ rnenores para tráfico de entorpecentesr para 
assaltos e com resu !ta dos repartidos; 23) obana
ninha ~ para dar choques elétricosr de 110 Q1 220 
volts, no interior dª pessoa" (a peça nbananinhau é 
introduzida no ânus). · 

Temos a ( um quadro que se iguala a tantos já 
descdto~ em relação ao negro peréodo de repressão 
polfticar mas que suplanta este à medida em que 
nos damos conta d~ que tamanhas atrocidades são 
cometidas com meninos e meninas .. com adoles
centes. Ora, o que um pa(s pode espen;~rc quando 
um vasto contingente de suól população infanto
]uvenil r®cebe tal tratamento? i\ião poderíamos ser 
tâ'o dellrsnru:~$ aJO ponto de pen~rmos e«n um 
futuro de p.a:e. O que nos aguard~ ~ a não !M~r que 
a história seja completamente i~ógica - é um 
futuro denro de violências sociais emergidas de 
uma entranhada necessidade de vingança. E e~ta 
vingança deverá ser contra toda uma sociedade que 
$e mostra apática e conivente com tamanha e tão 
bárbara r~pre~o ao menor desvalido. 

Dados mais recentes do que os da CPI dlo menor 
( u 915) f~ve~~m o número de carentes e abando~ 
nadlO$ (]]tingindo 05i ~5 milhões de pessoas. Oestes 
25 mmoões, 210 mH são infrBJ~ore:$ e delinqüem:esp . 
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em· todo o pa fs . Ocorre que as grandes 'cidades 
respondem peta quase totalidade desses n (veis de 
abandono e conseqüente delinqüência. E a mencio
nada CPI do menor conchHa em 1975: "Um pa(s 
(l)!Je conta com um terço de sua população infanto
juv®ni~ marginalizada enfrentará no futuro os 
ffl!!J)ÍOre.~ problemas sociais do mundo, inclusive no 
tocante ~ marginalidade". Ora e de ~ 979 para hoje 
(pensando-se em termos gersis de Brasil), o (ndice 
de deiinqü~ncia juvenil no pa(s subiu 40%, enquan
to ~ue o de violênci~ - assa I tos a mão armada e 

· homõc(dios ~teve um acréscimo de 350%. 
5Ggundo os sspecia~istas no assunto do menor as 

. ' 
an~ütuoçõ®$ r~formatórias estataés se constituem na 
mfliiS podero~~ f~bdca de criminosos que a viotênciaJ 
urbar1a tremt@ que terá em ®scaia cada ve;r:: maior. 

Está na hortJJ de perguntarmos: Jlo OJlB@ há 
crmo~o7 Afinai~ ~omo~ um povo tão pronto a 
m®no~pr®~ar aquei®s qu® nos vão construir o 
f~ .. rtur\Ül ( Ou tew@mos deca tdo ta11to, ao ponto d~ 
p®n~ar qu® C> futuro $erá cdado ~penas pela:s 
iCrianças coloridas do~ comerciais de iogurte da 
YVr'. · 

Lia Junqm~ira faltng em ;s~u já muitas veles refe
rido d®poimento n~ CP~ dSJ Viofênci2J Urbama do . , 
que observou em hospitSJis psiquiátricos destinados 
aos m~?H"aora~ com condutal aadoenteu. Conta tll 

d®poetnte que~ numa de~~ casa$g foi in~1aladaJ a 
prátictõ da laborter.apia ; 05i m(8ninos ndoenteso 
foram postos a trabalhar no plantio de feijão. 
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Gostaram imenso da tarefa e a cumpriram com 
muita an imação, pois podiam ver diretamente o 
resultado de um trabalho das suas mãos. Quando 
o feijoaf estava bonitoe aproximando-se a época 
da colheita, veio uma máquina e destruiu t udo, 
pois havia o compromisso do Diretor de comprar 
feijão de uma certa firma. Tudo isto nos põe a 
pensar: seremos o primeiro pa(s a inaugurar carnpos 
de concentração para a infância deserdada? Não 
temos fornos crematórios, mas Lia Junqueira disse 
ante os senadores que 83 menores seus conhecidos 
haviam sido mortos em um prazo pequeno de 
2 anos. 

Estas são ocorrências da cidade grande. Tais não 
existem na roça ou nos centros urbanos de pe
quenas proporções. 

Até aqui , contudo, tratamos das crianças pobres 
e miseráveis. !E, já vimos, estas não são as únicas 
abandonSJdas. Dal mo Dallari, jurista e defensor dos 
direitos humanos, aponta como estando' em 
abandono: crianças cujos pais não têm tempo para 
dedicar-lhes, por gana de êxito em sua carreira 
profissional ou por uma vida social supervalorizada ; 
crianças que freqüentam a escola por 3 ou 4 horas 
e, no restante do dia, não têm quem se interesse 
por elas. Frisa Dallari: ~~Este, aliás, é um fato extre
mamente comum nas grandes cidades e não se tem 
atentado para ele". Por outro lado, os menores de 
fam flias ricas~ entregues a empregados da casa, 
nunca se acostumarão aos 15· minutos de sorriso, 
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p®l~ manhã e à tarde (feito homeopatia). 
Surgem logo _algumas degenerações: sabotagens, 

toxicomania, mentiras. lE, ao perguntarmos se 
~&ssas vida5 também se tornam violentas, basta 
toun~r pela memória: ~embrar, por ememplo, do 
assassinato da menina Araceli. Toda a sociedade 
brasileira sabe que os seus assassinos eram filho$ 
de gente fijna, gente 8lté de alta~ funções:pública~. 
E mais: a violência não se reduz ao punha! ou ao 
r~vó!ver, b~~m ~bemos. 

Os menores da chamada '~classe médian vão 
sendo absorvidos peJo del (rio consumâsta, o que os 
degenera. Nestes (em termos psicanal(ticos) estabe
lece-$e constante desequilíbrio entre o desejo e o 
poder. O sistema os obriga a desejar intensamente, 
mas eles não poderão satisfa~zer a glutonaria do 
consumo. ~Jão é preciso mais para sua infelicidade. 

De tudo que tratamos neste capítu!o, tira-se que 
n~o ~omos capazes d~ respeita r grande parte das 
nossas crianças. Que isto fica mais evidente nas 
cidade$ gra!ndes. Nascido. ma i$ um filho ou ffiiha, 
v13m logo a expressão medonha: ldmais uma boca!". 
A alegria do filho é reduzida, pelas penúrias, a uma 
boca, a um buraco surr~alista que come e reclama 
dle dor _e miséria. Portanto, não há dúvida: temos 
um modelo poi ítico~econômico a ser questionado. 
Um comportamento estatal a ser revisto com a boa 
vorrrtade dos que não querem esmagar o futuro do 
seu povo. VejEH~e : o Estado d~ São Pauio (o meno~ 
pobre i} inve~rtiu, na vidSJ e na recup€ração do$ $leU~ 
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menores infratores, cerca de 3 b ilhões de cruzeiros, 
sendo que só a Rodovia Bandeirantes (que liga São 
Paulo a Campinas) consumiu mais de 6 bilhões de 
cruzeiros. . 

Os violentos crimes que hoje nascem de mãos 
quase infantis, dizimam vidas principalmente entre 
os pdvn!egiados, e nem nos damos conta de que 
são crimes nossos - dos que esmagam e dos que 
permitem seja esmagada a matéria-prima do ·futuro. 
isto lembra Jesus Cristo: 68 0uro é o meu discurso; 
quem tem ouvidos para ouvir, ouça-oH. 
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AS DUAiS CAJLI\S DO CRIM-E 

O panorama dos crimes sociais é muito amplo. 
Quando nos dispomos a compreender a realidade -
~obn:rtudo a urban.ad -vemos qlll® é necessário ultra
p~ssar os !imites especiaiizados do Direito para qu~ 
o crime seja vist~<ali2,r]do e entendido em sua p leni 
tud@. Penso que todos estaremo~ de acordo em que 
há um tipo de vio~ência e$pecificamente criminosa, 
juridicamente passível de punição; mas há também 
outro tipo ~ e de aJmpia existência - que só é crime 
em nHnguagem figuradan. ~sto é : uma violência que 
já fad! parte da nossa forma dõáriSl de vida e que não 
é visada pelos códigos penaes. 

Usam-se expressões como : auviolência vermelha 
e violência brancauu?umanipuiação brutal e mani
pulação sutil~~ ou simpiesm~nte 44brutalidade e 
opressão", todas estas oposições significando a con
vivência entre nós de violências criminosas (pun (-
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veis) e violências institucionalizadas (aceitas até 
pela lei). Conforme já dissemos, o exemplo 
má,dmo dessa convivência encontra-se na concen
tração urbana. Assim, parece ser de toda corwe
niência que façamos uma trajetória no presente 
caprta..dog que percorra desde o vermelho mais 
ijntenro atá o branco mais branco das violências 
brutais e das sutis. Só assim perceberemo~ quev no 
final da~ conta~, o 4 °Crime propriamente dítoQI' e o 
Hcrime em sentido ~igurado" são ambos crimes 
contra os direitos do homem, os primeiros impla
cavelmente perseguidos pelas forças do Estado, os 
segundos às vezes até legitimados por este mesmo 
Estado. Porém, ambos são existenciálizados como 
crimes. 

A violência é t(pica do ser humano. Ao longo de 
~oda a história ela se tem feito presente. Ela sempre 
se originou de necessidades e interesse5 antagônicos 
geradore~ de um clima de disputav de medição de 
forças. Todos percebem, porém, que jamais esta 
coisa do homem aitingiu limites tão desumanos 
quanto .agora - e marcadamente nas cidades 
grandes. ~ claro que o crime pode ter várias causas, 
que ele pode ocorrer por meros distúrbios orgâ
nicos, como uma disfunção da glândula tireóide 
que transforma o mais pacato cidadão em um 
agressor de alta periculosidade; ou como uma 
doença menta~ (~~surto psicótico") que até hoje 
não se sabe com toda segurança como começa e se 
desenvo lve~ ma~s que é terr(vel. . 
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Entre1tanto, ·as estérHsticals mundiais mostram 
que a maior parta dlos crimes (e até mesm·o das 
doenças mentais) resuita da opressão das injustiças 
sociais, dõ miséria finance;ira ou afetive:. De modo 
que $Omos levados a pensar que, descontados os 
dist~ rbios orgãroicos e as doenças ment()Jis com suas 
conooqüencias, todos os demais crimes são poll-. 
ticos, A distinção prática OJU~ se fa~ entre 6°Crimi
r!Os0 comum'r e ' 4crimino$O pol (ticoH (presos 
comum> e presos pol ft icos) é rea ~ mrent~ curiosa. 
Ambos se meteram numa d i:spu1l:~ de poder e pr4?-J~ 
tendem ~ contestação ou a1 manuit:®nç§o de uma 
dad~ ord~~m soda! . 

Acont~tc~ que o 44Crimino:so comumn faz polf
tica miúda~ êsto éu menos consciente e com 
freqüência tradu:lúdéll por ri)(.as e eph;ódios de 
v~ngança pessoai; já o aocriminoso poHtóco" fa2 · 
polldca graúda, no sentido de que ~e mostrQJ 
socif1llmente mais consciente quanto à maneira 
segundo a qual as forças se erotr~chocam na $Ocie
dade; isto sgnifica que os último$ visam, de forma 
cjaraJq uma estrutura ou sistema de poder. Mas ati
tud€1$ poi(ticas não ·são só aqueijas que se dili::em 
pol fticas. E las estão presentes em toda combinólção 
d~ força$ que vis.~m mantar ou corroer uma dad~ 
ou-d~m soda!. 

Eij~-nosf portanto, de r~toü"no ao po! ótico, que é 
~qui!o que caracteri~a basicamente todo espaço 
ocupado pelo ser hum@no. Oi'a, onde es'ltá o poi {
tico ~Sstã'o a~ disputas e sstas tralem consigo d~sde 

0 QUE É VIOLÊNCIA URBANA 

O "criminoso comum" faz política miúda; 
o "criminoso político", faz política graúda. 
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os discretos arranjos diplomáticos até as trombadas 
dos pivetes e as organizações sofisticadas para o 
crime. Trazem ~ambém consigo as punições. E a ( 
~e vai form8Jndo um circuito fechado de setores 
sociai's fazendo cobranças uns aos outros. 

No presídio de Attica, no Estado de Nova 
~orque, deu~§e em 197·~ uma rebelião de presos 
que ficou histórica e da qual se fez até um bom· 
fiimre de cinema. Os presos, desesperados com 
maus tratos, captur~ram 30 guardas como reféns 
ev praticamente desarmados, aJcamparam no pátio 
do presfdio exigindo melhores condições de trata
m~nto e anistia para muitos. Dispunham de facas 
de fabricação precária e, com e~1as, ameaÇavam os 
r®f~n:!t C~rto repórter, conversando com um do!!i 
! (deres da rebelião, ouviu deste o seguinte: 04 EU 
cometi um creme. Fui preso (e mrau crime foi 
julgado por este Estado. O Estado entendeu que eu 
tinha qu~ pagar por tudo que fizu ~ até a( acho 
tudo muito certo. Mas depoi$ de fechado nesta 
prisão, tenho sido f'Oubado por guardas, tenho sido 
m·iêlltr8l1i:a·do e passado fome com uma comida que é 
um ~i}{o. !E não. h~ quem acuse nõnguám por me 
·faler®m isto. isto está errado, não aceito".· 

!Este preso não ~stava conscienil:e de· um dado 
terróve! da política social. A sociedade, através da 
Ju~t iça~ deve plmir o. crime. Mas a ( se estabelece 
um impasse: o dano já aconteceu; portanto o 

' , 
crime é um ato do passado e fica imposs{ve~ punir 
o que já foi. ContudoQ a sociedad~?: não abre mão de 
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reagir contra o crime; assim, busca algu.ma coisa d.o 
presente qu@ o simbolize, alguma co1sa que seJa 
uma forma indireta do crime continuar vivo~ e 
pune severamente esta coisa. Ora, o s(mboio 
mais vivo do crime é o próprio criminoso, e a( se 
inicia um processo de, consciente · ou inconscien
tementelu destruir o criminoso. Pois veja-se: ta$te 
mesmo processo, que ocorre da parte da socie
dade para com o criminoso! ocorrerá da parte 
do criminoso para com a sociedade. Crimes dos 
quais o detento ou e>{..detento se sente vítima, 
este só poderá 44Vingá-losPQ no símbolo .dos seus 
sofrimentos passados, qu~ é o presente corpo 
social. 

Nsiso11 Roclde!ler fet: as tropas es'\tõJduais errü:r~ -
rem na prasão de Attica prontas para um massacrre, 
no qual morreram inúmeros detentos e dei dos 
reféns. Feita a necr6psia, ninguém havia sido morto 
pelos preso$i. Todos estavam crivado!Y de baias d~s 
tropas d~ choque. Era o iado maJis forte, o podero~o 
Estado de Nova ~orque, exibindo todo o seu poder 
de fogo em uma ação claramente política de 
disputa do mando. Assimv a relaçio entre o~ 
crimes e as punições a estes têm a ver diretamente 
com o ~spantoso crescimento do rndice de vio
iêndas propriamente criminosas~ no meio sociaL 
Porém, conforme já dissemos, a chamada yioi~ncia 
urbanSJ nao se restringe às ações juridicamente 
pun(veis. . . 
. Tomando o assunto rem sua. dev1da amplitude é 
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que dev~mos prosseguür,. de forma a qu~ fique 
fVlOSl:rcada <?J convivêru;ia dêJ brutaHd~de punível com 
~ opr~~o não ap~nª~ tolerada masu â$. v~ze~u até 
~®gntim?.Jd@J p®lo Est~do. . 

S® ~ verd@de qu~ @J~!tos, !atrocfnio~ ~ homift 
(C(rdio~ n@io ~~i~em ~omente no gréilndle c~ntro 
urbano, tê v~rdade também qu~ ~m ruenh~Jm outro 
~U[!J©Jr ~ t':}m~ e~$8~ «::O i$ôlZi com mais inl1:®nsidad®. 
~ st~ ~&$'i:Si iiga~do não só ~ quamtidade dle$~/S$ crim@~ 
V®rHicadla na metrópo!®9 mas 8J um ·fa:ll'ítor·qua~~tativo 
que ihe1s empresta uma dêmen~o aterrori&:@lnte. ~ 
que ª'~umas modalidades de vioiânciao aind~ qu~ 
n~o sejam propriamente 06f'ateoáveis" ob®d®c~m 
na.~s cidades toequenas ~ a'fi:á no meio ~urr~t· a um~ 
c~r1ta lógic~ p~r~ QJue acont®Ç@Jm. Neste$ ~ugªre$~ 
mRlij;Q~~oo por df;l'i:(€}rmi ro~das raa;Õ~$ qu~ o grVJpo 
hum~no d;~H pod~ comprereü1d~r com cartf.ll ff~ciH
~@Jd~; ~aJd~ôi~$ a · l:iJ~~ino~ rpl~r~c~m proced~r de 
·~ orm~~ mwil~ coer~Sn·[® com t\Am~ r®fa~o de c~U$~
~~-®~\E) ~tor o qu~ permitiS ~ $Obmttudo pei@$ o1im®n-
:$Õeg; reolu;eid~s do grupo humano - um1a1 ce~t~ 
m~rgem d~ aaprevi$8bHidade'u quanto aos momen
(t;aJs per6goSO$q O$ lbar®$ e recanto$ · ~ nQliS mªl ~r~
qü®ru~~dos G O$ procedimento$ c~f)al®~ d® d~f~n~ 
derem 03 cidªdão~ do$ ri$COs pior~s. 

~!V@r n~ m~trópofl8 Já $e transform(Q}Uç em ~~rgª 
med~d~, em ume1 VtSrdad~ira prátieGíl de rol~ta f'U$$@}" 

um ]?90 d{~ aJ:81r muito p®rijgoSD. Há um canlíter 
gr~ru:wrco no a1ssaitou no uatrocfrnk»u no hom9cldioQ 
~~mpond!o · <esda morªdor ~ . um~ kr;QJCionaJHdadJre 
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social choWJJnte. E os meios de ·comunicação 
alardeiam em suas seções policiais a falta de moti~ 
VSJÇÕIB$ imediatas para atos tão brutais, alimen
tando cotidianamente um p;;ntor crescente que 
neuroti;e:a a· população e ta~ com que os cidadãos 
itom®m du~s providências básicas: a) é!lptmtarem 
5®mpne a inefidênda da pol kh:~f ~ b} comprarem 
a rmÇJ~ ~ara a ~utodeftesa. il sto tra7e como con~e~ 
qüênda que a pol(cia, tarr;bém por cau&3l das crfti
c~s con~ant~s, se tou-ne mai5 e mais violenta e os 
popui~Jr®$ que !he ~tiçaram o ânimo v~nham é\ ser 
v(tima da própria violência policiaL Por outro l.ado, 
um~ popufZ~çâ'o armada pastia a apresentar naaçõe!$ 
dem(J!siado t~í1$ill$ e ou~dla$, oca~fiorn~ndo crimes 
i nteiraJmente desprotoositados. 

0(.3 mesma formap ~ünda que não se~am reali
dade$ ®:r;:du$ivas da cidade gr~ndeo é nesta que os 
e$tupros t~rão seu mais elevado niv~l de inddênciao 
í~r~qil®nt®mente marcados por uma cert4:3J n0cessi
daok~ d~~ 44Vingan<ÇSJ0 que se volta contra o sfmbolo 
de muitos crime~ e frustrações que é a própria 
sociedade. Na verdadeu um meio humano que apre
senta tão grande número de ladrõe~u prostitutas, 
estupradores e pederastas não pode dar, de si 
mesmor UmQJ imagem acolhedora e justa. Não que 
e1lguém esteja autorizado a lançar sistematicamente 
QJ1 m olhar pr~concei'ij:UOSO 500fS OS que vivem 
condutas rodalment~ divergentes; todos nós, 
porému devemos olhar com fort@S dle$Cornfianças 
para umé1 soci0dlacle que produz com tamanha 
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abundância situações desesperadoras provenientes 
dessas condutas. 

Para um morador mais consciente da cidade, não 
!há nada mais agressivo do que a promiscuidade a 
que são forçadas as pro5titutas, sobretudo quando 
se ~be que a opção pela prostituição é, em su~ 
esmagadora maioriaJ, produzidaJ pela miséria. Tam· 
bém para o habitante do grande centro que se 
dedica a pensar mais seriamente a sua realidade, os 
estupros e demais crimes sexuais já não podem ser 
.vistos como fatos isolados de uma crônica coti· 
diana, mas devem ser integrados no vasto conjunto 
de lamentáveis efeitos que têm por detrás de si, por 
SU(1 vez, um conjunto de causas que o próprio 
sistema social ocuha cuidadosamente. 

Há, porém, um bom número de brutalidades que 
nascem do vazio ~mistencial. São tendências destru
tivas que resultam de um tédio crescente, enten
dendo-se que tédio é o apelido que se dá a uma 
perda tota~ d® ·~é no futuro~ a uma morte das espe
r.BJnça~ pessoais e coletivas. Pessoas tra (das por sua§ 
raiig iões, por ideologias ® partidos, por todas as 
pn:11messas1 enfim, são seres humanos parra os quais 
restou pouca coisa da vitalidade interior e que 
fazem facilmente opção por uma última forma de 
prazer: o prazer de destruir a própria vida, vingan
do~se de quantos os enganaram e até de si mesmos. 
Se1 pudéssemos conseguir qu~ os meios de propa
ganda da sociedade industrial levassem a sério o 
que acabamos de dizer - e que é interpretação do 
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Disputas entre quadrilhas: lugar-comum do 
cotidiano da Baixada Fluminense. 
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pens~mento do psicanalista Erich Frommç .~mposto 
já há alguns anos -, como ficariam as consciências 
dosl'abricantes de promessas?· 

No$ Estados Unidos principalmente - o paraíso 
do· consumoi - essas agressõe~ de mas~ inteira
m~nte absurdas constantemente vêm-se enibindo. 
~ o ~ssa$$í no de Atlanta a>cterminando negros. O 
]ovem q~~e sobe ã torr~ de uma Un iv~nsidade, muóto 
<Ôlrm~olo e carregado de munição, para matar estu
dantes e funcionários indefesos que ~ransitam lá 
embab,o. h~úmeras violências que vêm não 
somente do fundo poço da m!séda financeir(l], móls 
às vezes brotam de uma outra cisterna igu(J}imente 
perigosa: a do va:.âo existencial, muitas ve:zes 
até mais caracter(stico da abas'ü:ólnça . Uma nota, 
porém, chama-nos a atenção: $â'O violências que 
ocorrem nas ~idades grandes ou ·quev nascidas ali, 
vão arrancar sangue das pacatas comunida~des rurais 
ou d® pequ~nas cidad~s - estas últimas surpn&en
didas e QlH:1Jse sempre indefesas, uma vez que não 
vivem tensas de medo e com o instinto de defesa 
tão desenvolvido. 

M.Ql$ voit®mos a bruta~idades cu]as razões não se 
bas~l~m propriamente no va:zio existencial, mas no 
5istf)mático BJviltamento da pessoa humana. 

A UNIESCO, após .tllcurada pesquisa mundial~ 
.~pon~ou a baixada fluminense como o lugar mais 
v~olento do mundo. lt, iil baixada fluminem$t8, com
posta por um aglomen1ldo de cidades às veles bem 
próximas que gravitam em torno do Rio de 
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Janeiro v tendo seu in feio mesmo em subúrbios 
daquela capital. Se isto nâ·o é uma definição carto
gráficap o mapa da baixada~ é pelo menos o 
d€ls®nho da considerade~ ártea mais violenta do 
mundo. Ali, assassinatos, latrocfnios, perseguições, 
estupros, disputas entre quadrilhas são lugares
comun~ do cotidiano. E já se disse que aquele 
c~nto do B r~H»il chegou à situação quase surreaHsta 
segundo a quai os comerciantes trabalham por trás 
das grades enquanto os criminosos andam so!ttos. 
Sim, porque as lojas e vendas têm grades sobre o~ 
balcões ou pequenos g1.11ich@~ de atendimento do 
público em razão do número absurdo de assaitos e 
violências contra os estabelecimentos que abas~ 
t ecem a populaç~o. 

Pois a cidade de São Pau lo conseguiu sinte1l:izar 
Í$tO, conseguiu ter uma mini-baixada em seu pró
prio centro comercial. Refiro-me ao EdiHcio Itália, 
o maior prédio comercial da América do Su~r por 
onde passam em trabalho cerca de 60 000 pessoas 
por dia. Naquele ediftcio há um di ma constante de 
pavor, pois os 5eus muitos andares registram uma 
média~ de 6 assaltos por dia. Quando no$ didghnos 
aos escritórios; e agências de recebimento de certas 
~mpresas no EdiHcio itáli~, vemo-los trancados por 
portas de aço, protegidos por serviço$ de interfone, 
O$ empregado~ pas$ando o dia por detrás das 
grades, como ní3J baíxªda fluminense. Para um 
conh~cim®nto da violência/crime na metrópole 
paulistana ~ ta lve:e se pos.,~ dispensar maiores 
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andanças e baste uma visita bem observada a esse 
e!rtranho mundo do EdiHcio ~tália. 

As manifestações de bruta~ agressívidade multi
plic~rrH;e nos centros urbanos desenvolvidos. E 
tudo n~sulta dõJ FOME. Desde os mais clássicos 
estudiosos do homem e de sua vida, sabe-se que há 
urna fome que brota ôlo estôm~go e fa2: doer a vida 
e outra fomeJ' igualmente dolorosa, que nasce e se 
esparrama pelos esp(ritos carentes e ofendidos. 
Nenh.um sistema avHtará a pessoa impunemente. 
Todas as discriminações Hpicas da selvageria consu
m~sta são açu!adoras da fome; de um tipo ou de 
ouü·o9 como também de ambos os tipos ao mesmo 
t~mpo. Em páginatD anteriores aludimos à infernal 
d imensão que deve ganhar a f ome (do êstômago) 
quando tem que ser e'dstendalizada ante.as fartas 
v6tdnas de comida cara. 

Entl9ndemos que3 postos à parte todos os moti
vos de desequiHbrios mentais;, todas as modali
dades de agressão ~mergem de um d ima sodai no 
qual o aviltamento da vida humana se transforma 
~m mais uma mercadoria do sistema de lucros 
infindáveis. Crianças e jovens são seqüestrados 
para arrancar dinheiro dos acumuladores, seqües
tros e mortes tambêm se dão por razões po! (t icas -
por anseios de contestação - e todas as modali
dades de terrorismo significam, ao fim de tudo, 
uma triste demonstração de impotência. Con
forme já disse anteriormente, a brutalidade vem 
a ser a violência dos fracos. 
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Este ô!Viltamento da pessoa, em nosso pafs, 
degenerou rapidamente grande parte da estrutura 
policiai; ou a degenerou tornando-a e>ccessivamente 
violenta e desumana em seus métodos de ação ou, 
o que ainda é pior,~ corrompeu-a a um ponto em 
que hoje @ diHcit distinguirmos a ação do bandido 
da ação do policial. Sabe-se que inúmeras são as 
quadrilhas e inúmeros os menores infratores que 
matam e roubam agenciados por policiais. 

Supomos seja este um modo de se visualizar o 
lado mais vermelho da vio lência urbana, aquele 
aspecto da vio lªncia no qudi o sangue está sempre 
presente e cheirando forte, seja no ato de um feri
mento ou apenas no sentimento da sua possi
bi lidade. 

Mas, tendo visto todas estas coisas, infelizmente 
não vimos tudo. Na verdade, só vimos o lado mais 
espetacular da agressividade urbana. Convivem com 
este violências numerosas sobre as quais nem 
a poi (da e nem o aparato judicial têm poder. Ê 
~mportante notarmos que, na grande cidade, já 
nos vamos acostumando de tai modo às ameaças 
constantes e ãs perdas de qualidade de vida, que 
nossa noção de violência se mostra doentiamente 
tolerante. Por exemplo, um quarto daquilo que nós 
achamos ser violência, é violência completa para o 
homem do campo e das cidades pequeninas e inte
gradas. 

Um primeiro modo de opressão se encontra nas 
formas de habitaçiio do povo metropolitano. As 
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crianças bem aquânhoadª~ economicamente nascem 
®m ótimos hospãtais mas depois irão, melancolic21-
mernte, cre$Cer em vasta$ mansões com saunas, salas 
de jogos, de música, etc., que mais se parecerão 
com a.A m particular clube de diversões. A assistência 
d~ ®nfermeiras e criados, pela comum ausência dos 
pai Si, iiqü ida a dimensão i~reira ·- a c~sBJ não tem 
00 1Ca) rSJtr de !@r. ijs~o é O que, lilO m~iS dª~ \!teleS, 

ocorre com as criaH1ças qu~ t®m recursos. Porque as 
de sitt.Hll~io 1h1anceira m@diana, nasddas também 
em hospitais ra;eoáveisp õrão depois crescer no 
interâor subestimuJante e Hmit~dor dos aparteJ
mentos. Não há nada maJõs absurdo do que· uma 
criança tránc~da~ num apartamento. Além da n~
C$SSõdade que ela tem de espaço para 8J €!}(ptoração 
da vidar logo começam a se chocar os direitos: ~ 
criança tem ·Rodo o direito de brinc~r e os ada..lltosp 
c.eJnsados dos seus úabalho$g têm todo o dir~ ito 
de ~~pousar. De 1l:a~ 5>orte qu~ os apart@merr~O$ $e 
corn~ituem em um abrigo a1penas tolerado pe!o 
a:-dulto; e na primeira grtmde frws~ração d~ criança. 

S~, por Out ro iad01 olhamos par~ Ql pobrez.eJ 
post~ nBJs piores condiçõe~ d~ habitaçãog a~mon
toadla em favela$ ou ~wjeitª à promiscuidade de 
vilas que são $empre os focos principais da$ ®pide
mias, deprimimcH10S d(:'l vez. Em ~lgum~ caso~ 
.r:mcepdonaisg o crescimento psk:oiógico da criança 
pobre pode ser at® · m8ihor qu® o daqul9ia qu® 
habiUl apartamentos; ma1s a~ suas Hm iíeaçõe~ s~veras 
d\8 aHmenta~;:â'o, v0stuário e outras co i~s b~ta~ham 
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con$l:aJn~emente pare~ ~ sua desumcmizaçã'o cre$
cent~. E uma consideração óbvia, mas que jamais 
será dem(]$i~do rep~tõ-la. 
M~$mo ~$Sim os ~ocais de habitação continuam 

sendo, ~m larg@J medida, o esconderijo que o homem 
urb~u1o 'fe®m p~wa fu(rtar-$e ãs ~meaças da cidªde . . ~>~ 
ca~ é o 60 labor~tt6do submarinou cercado do3 
peri@O~ ~otidijeJrH)Sp no qual no:í) e~condemo$ com 
mais freqüência do que temos con$Ciênda, A~sim 
me$mo, pondO-$~ de p~rte os muito rico~, para ~ 
maior parte do povo o fato de poder pagar um 
!barraco. um~ pequero~ C--ªsa, um apartamento, poder 
ªdquirir ca$éã própri~ é a façanha que marca a a~ir
mação fin~~ de uma videJ que não foi vã. 8\!este 
momento, errtre1m em cena os esp.eculadores do 
comércio imobiliário - e entram impiaC@lvelmentfi 
Â$ dif icuh.iade~ cau$adas por uma especulação 
imobi!iári!JJ [)e/vtJJgem podem perfeitamente conn~ 
gunu um ~eg~ndo modo de opressão urbart(l), 

Háp todZJviZl , um terceiro modo de opre5isã'o que 
precisamo$ considerar de forma ma~s detida. 
R®firo-me à burocratização das relações humanas. 
Estamos naquHo que se cham(ll Adsociedade organí
zacionaiuu, isto é, nascemos em organi~ações (hospi
tai~), es'd:llld~mos ~m organizações f trabalhamos em 
organi~açõ~s ® muotQl$ veies vo!tªmos. à organização 
hospitalar pan;! morrer; depois d isto! um81 organi
:?:ação ·funerári~ 'fZJ~-nos.J o Gnt~rrou autorízadl:1 pe~a 
~ra~ndei org©Jni:r.Q1çâ'O que nos dedara ~ ~g8J~ mente 
m~rtot;: ©J iE$tado. Ne~te cipoa1!u ;)e a b~ro~mcia (é 
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predkia, sofremo~ muito pela ~ua falta de aperfei
ço~manto. Se~ burocrad~ s~ mostra e){tremamente 
eficiente, não temos sossego: ~laJ nos invade até a 
privil3lddi!3ld~&. Há~ porému uma nota constante da 
burocracia (precária ou não): ela produz ~empre o 
ndesaqueciment0° do humano, o resfriamento das 
relações. 

Tornarei um ®xempio doSi mai§ clássicos de buro~ 
craci.a medonhamente precáriêl: o ~ NAMPS. S~m 
pmcisar de nada# entr~i de propósito em um centro 
mêdir.o e B!dlministrativo e me pus na longa fila dos 
í"IJOC(@~;jit~do~, Vi que aqu~Sia pobr® gente pr[meiro 
i~ a um balcl;Jo ~ lá pegaJva uns pedaços de papelão 
com números. Erri:ão, a atendente ia gritando os 
número§ pe~a sua ordem, 5iendo que cada qual com 
S@U C(llrtã'o acorria à chamada. Meu vizinho de fi~ap 
por m~hdma coincidênci~, além de homem túmido 
era bastante surdo. Como trazia seu cartão fechado 
na mãog seu número foi chamado e ele não tntendea.a 
~ ú16s não ~b(amos qu@ era o seu número. Vi, 
entãog o pobre homem ser transferido para o final 
da tHa: "quem não atende a chamada, só aten
demo~ depois d~ todo mw1doin, di~se uma funcio
nária. Adiarrtei-me e argumentei que o cidadão não 
ouvia bem. Recebi de volta: ~~E o senhor não atra
paiheJ. Vai querer mudar nosso serviço?". 

E as f ij ias do I NAiVHPS não são SJ únicaJ e){ pressão 
lamentável do mundo burocrá1l:ico. Há a$ Universi
dades com ~eus computadores mal trabalhados, os 
hospitais com suas nfichas de internação" intermi-
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n1áveis como um interrogatório policial, as compa
nhias telefônicas com seu tratamento mecânico às 
angústias dos c~ientes, etc. 1\Jão há quem não se 
sinta violentado com tudo üsto, com um meio no 
quai as manifestações de amizade e simpatia passa
ram a causar desconfiança. 1: o 44desaquecimento" 
do humanou para não dizer que seja a sua deterio
r@ção. O pior é que não há desburocrati2:açãog por 
mais mágica, que seja capaz de romper esta cadeia 
de violências. rsto porque, freqüentemente, o que se 
tem chamado de desburocra~ização não passa de 
um apenas barateamento da burocracia que, como 
conseqüência, simplifica um pouco a papelada. Mas 
o racionalismo social não pode abrir mão do seu 
(!Jparato burocrático. 

Quando tomamos todos OSi dados tratados até 
aqui e os superpomos a um quadro que, especifi
camente em nosso pa fs, se baseia em alto e cres
cente (ndice ~de desemprego ou se calca rua iuta 
árdua dos subempregados por mfnimas condições 
d~ sobrevivência, condu (mos a pintura de umBJ 
sociedade rofrente - e semelhante a tantas outras 
pelo mundo! Se no campo trabaH1am por um quase 
nada os bóias-frias, é preciso que não ignoremos os 
bóias-frias do asfalto que, como há pouco tempo 
ocorreu, têm que deixar sua criança trancada em 
casa na companhia de um cão perigoso e, na volta 
de uma labuta forte, encontram a criança morta 
pe!o animaL Quando dizer estas coisas dá a 
impressão de que se está apelando para lados dema~ . 
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sõ~do dramáticos da cidade, devemos parar para 
penHr. Parar para, num esforço de autoconscien
ti&:açio, sentirmos o quanto estamos an~$tesiado~, 
in~~nsibôiôlados para o que destrói ·a qualidade da 
vidaJ â nossa volta. 

Nas ruas, a ameaça dos automóveis em um trik~
~ijto que já mencionªmos como mu[to agressivo. E, 
ql<~B~nolo ~ls tecnocratas pen~m ~m r~m~diar o 
pânico do$ pedastre$v pioram as coisa$, pois as 
pi$ít~s vão ficando mais ~argas e ... as cah.;adaJ~ 
mai$ eW(:reitasr não importa que algumas veles 
pouco mais seguras. Outr~ bombá$1Lica medida 
~écnica para $18 obter a distensão do trânsito é a 
tr~bB~Ihosa con~nJção de metrOs, de conduções 
coletiva~ que correrâ'o por baixo da í.(erra para qu~ 
~obre espaço m'ªis folgado aos au~omóveis. Tudo 
~~·~o por preços aJstronômicos, tudlo querendo s~r 
medida que aJiivi l8l o homem metropolitano, . nª 
verdadfl ben~rfic iando o capitad das máqu inas queç 
conquanto ainda não tenham expulsado O$ pedes
tr~s da~ ruas, já os amedrontólram bastante. 

Como disse; ~m conferência de aJgosto de ~ 9?'4 
em São P(llulos o professor Lopez-Rey, todos os 
qu~ mora1mos nas grandes cidades somos marginais. 
rodemos concordar com o conferencista por pelo 
menO$ duas m:Eões: a) porque a tendência do 
homem metropolitano ~ a de $~ ir enclausurando 
no interior do ;}eu grupo ~ocia !, de $® ir fesumindo 
à~ Ami:rad~s mais pró;dma~; b} porque ttoolo§ nós 
qjij® ~rc»$itã!fi~mo~ de p~rtücnpa1r n~ produçio de um 
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CfJSf.NAÇO eJmigo V®MO$ ~ogo qu® no~ \!Ofl~BJd® não 
conta li1~$t~ ~~wcl~tdl~iro fe$tôv~l d(!') imp~~içõ~ que~ 
a gr~nd® ({:Odl~d®. S®v ~m ©Orildiçõ~ . fl@fffi(!)Í$u ~ 
vontoo® oos [()~~~ 'ít®ndl® ~ ~r ~®uttr~~it.l@Jdb3J nos 
tf!®ntrO$ a.nrbaJfilO$ rdl~~nvoivftdosg qua1ndOJ ®~Õ$1t~ 
(Sntio um r~im@ dte fundO$ tr\ÍilÇO$ (!1áit~íif.ílU'á@J Õ$ rwl 
dl~f~ cil~ ttode» (Ulm ~3$t®m81 d® ~~p~o~~OJ d(l) trr(i))" . 
b&ll~hc.»u ~ f©~~~~ OJI& ~rítütip(Q)Ç~O po~ ÍtllcaJ [Ql@l~ cal t©U' 
\$U~$ bill$®$ t~mb~m no regime. TfjmOJ$0 no ®nt~nitou 
que rw~onhoc®r QlUJl(!) m®$mO (Sm f.»~Íll f• oJ® ~v~n~dJ<9J 
d~mocr<aJci~ .Ql$ m~tu-ópO>~t?)$ vêm ~~rõd(Ql tto«JJQ}~ oom{) 
protblitem~n\), como ~~i~rn@.J~ora$. 
A~im9 ©JC®it~ndo ~ colocação d~ lo~a:-R®W11 

I))Offi©J$ ~tOJdOJ$ m~rgõn(:)i~ 61€Jl m~etrópol~. O~ YM ~K4dJQl 

~$Ítão ©~ mtfJrgin$Ji$ ~~h-n tndlo~ p®io~ &~P®trteJ~t\l(Q)$ 
poiici~i$ ® jurfdico~ (o$ ~~$$ÕUU~$Q l~dr©~l' @te.); d® 
OUtiJ"O, ®mffiO~ Ul\6)$0 ffl!iJft!ÍmJÍ$ mMíf:fJRdfUdfdG$P 
.Ç!]furndl~olo$ ®m no~~ om~$5Õ~ ou d@lndlo ffr~n©@l
m6ntt~ n©l$$0 @1\f~ij ~ di$crômh'bi§JÇtÕ®$ C«)Uíl~~q~wnít~ WJ 

dl®formaJçi© WtÓOJapliOJ~ útü~ f@ijfü@l!"'t®. 
AtenltlOl$ €DO$ 1(8}i:O$c M@J$ f~gghudlo dkw ~ur ru<ill ~rml9l~ 

dJOilh~ dl~ 00~00~ BOO~~d!©$Q O u ~l!fi'llt~m(Q)SJ P~f~@J~W' ©i:D 

a1lspec;to$ m~is grnt~ntte$ do p;3Jnoran1r~~ IIJaJ~c ® j@mGilÕ$ 
@!igotado d~$ vioi6Jnti<Ql~ a.u'lbéll~~$. VOl~t@MO$p rD(Q) 

®n~an~ou ~ <mfirma\ilr OJU® 3$ cidf(J)d~ mio ~OJ m~Õ$1Qtll® 
m~t®V'i«JJU~.a!t!;Õ~$ ~~~~V®i$ (}!® ©ffO$ !)'»O~ ÓitDOO$ ®r.v.al· 

moteado$. 
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A medida em qu® 4llté (fJiQUi traJbalhBJmO§ no 
sentido d~ desnudaw o~ ~Prrinc~toai~ defeitO$ daJ 
tidad~ 9rarH.i®g provavelm®nt® t®l1íl~a~mros montado 
um t.~l quadro qu® ~oqu~ .Bmediatamsnte o w~r 
da$ trovt~betas do apoca~ips®. S®li'\~Mog &J~S mstrópo~G$v 
org@nismo$ definitivam®nt® enfwrm@~? Como penw 
~~rmo$ ®m tr~nsform~ú" um~ taJi r~SJHda~d® QlO®v 

conform-a já ~e di~®a ®§CtãlPtil Õll1t®ir&!lm®nt® i!1J no~ 
particip&Ção erifllt9vfl1? Nili!C!l ~r& maã~ ônteUg®~~® ~ 
$ef6~to admitirmo~ ~Y®5 num ·qu~dro. g®rai de dl~
dência da civmzaç§o do Ocid~nt®v n§o há qualquer 
esp®rií!lnç~ de M-hurm~~iz~~o ~ra a3l~ grand~ 
cio1ad®~ de v®z Ql!J®. (jS't®$ j~ d(Sr®m o qo.a® terõam di® 
dar~ 

Qui$®!i'a $@r um d~cidido p®$$!ÍMistaJ, poi~ o pe$Si
mi~iEI é o (J]·n!co $Uj®ito qu@ d~~olbiriu ~ verdad®õr~ 
~órmu~.rn do d®~~n~o. Or~, $6 tudo est~ perdido não 

O QUE É VIOLÊ NCIA URBANA 99 

resta muito mais do que contemplar o espetáculo. 
Dois ou três suspiros fundos, um lamento e mais 
nada. Daqui para a frente é lavar as mãos, cruzar os 
braços e só descansar, 

Ao mesmo tempo que penso nestas coisas, sinto 
uma profunda rcertez:a de minha pessoal incapaci
dade pawa o pessimismo. O pensador Zargwil i disse 
certa vez.: 81Tirem-me a esperança de mudar . o 
futuro, e eniouquecer-me-ãon. Esta posição de 
Zargwilt que já traz em si um certo tom de aban
dono e desespero, é alguma coisa com a qual me 
afino inteiramente. Então ressalta a importância 
de diferenciarmos bem três termos: pessimismo, 
otimismo e esperança, pois só se é pessimista ou 
otimista por razões objetivas. Isto é: costumamos 
dizer, em nossa prosa cotid iana, 14

SOU pessimista 
pelas seguintes razões", ou 11

SOU otimista pelas 
seguintes razõesn, Temos sempre motivos bem 
objetivos e identificáveis para sermos pessimistas 
ou otimistas. Esperança~ já frisaram os pensado
res, é alguma coisa que se tem 48a despeito de~~ 
não termos qualquer razão objetiva para citar. 

Andando pelas metrópoles, lendo-lhes o noti
ciário policial, sentindo sua incapacidade de rea
l izar o ser humano, cónstatando o profundo 
desrespeito que ali existe pelo espaço humano e 
pela qualidade do ar que é quase sempre de má 
para péssima, e sobretudo vendo a impotência dos 
habitantes para transformar a real idade citadina, 
não podemos reunir razões objetivas para qualquer 
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otimY$mO. Di~®r que há coisaJs muito p©Jipávei§ qu~ 
110$ inciic@lm d~ perto qu~ á viáv<e~ rregenen~r o dBJni
f!te8ldo organi~mo da~ metrópoitesu· ~oa qUJtêl$® como 
um de~ (r io. Toda$ BJS vio~ênci~$u que pratlcam®nt® 
$tSJ con~ituem naJ e:rtn.rturaJ dtr:~ vida do$ (9)~nde§ 
centr~sq d~}pd mrem-nos. 

.Como r(~~ido p<erto de São P<âildou à~ v~&:®~ t@nho 
({lUte~ desembarc©Jr no tew-mineJ~ d® ônibu$ d](O) P81rqu~ 
ID. lP®dr© n. S®mprEr d~sço da münh8J (!(DOdQJçã'O ~ 
primeiro ICJal$~0 uma olh~da gera~ por ~qu~ire va$il:o 
c~mpo d~ bólta!ha {o P@Jrqu~ D.P®dro ! 0. 0$ peda~
tn~~ aJii $G ~]tira~m a1 formidQ'Iv~i~ av®ntur«JJ~ ~otidi8ln©J$ 
que $BJO ~~M~n©J~ trBJv~~SiQJ~ d~ rua$. onde <e©ln·o$Q 
ônibU$ ~ «liJtro§ v~fcu!o$ prSJticam®nt~ ~lel atiram 
coiltr©J ©J m~$~~ humana. Entro nes~ a\"®n1êu r©Jv Plalf©l 
8l'leingir a lade ir~ Porto G®r~l ® a!~Q eJQJaJrrr9ldo ã 
minha bolsa ® ©JO$ m®us pavor®$ b~m dH~faJrçados, 
t®nho q~~ pêJirlalr par;;JJ obs®rv&JÇÕ€l~ da$ qu©Ji§ ~6 o 
o ~lil$®rt$(vel r®~ccap©l. Todofll pr~ch~ªm vh1~r u to«:k)J§ 
predSBJm def®nd~Sr o pró;dmo prato dle comidaf .QJ 

f~r~©J do Ciijfsl ou o r(llndimento men$a~ ~ rs t©Ji§ n®c®s
$id8Jd®~ ~ 1ir©Jn~form~m ®m impr®S$SC»nélnt® ®$p~t~
cuuo. Um ls1li®~~~dlo bsrt® pandl~~ro com o cotco d~ 
\tH"açoQ ]ovemD maJrgineJ~iladk~§ do $O~®m@ ef®ttivo d® 
ítfr·ab&JJ!ho ~~~ü®~á'llm-~e pel@s ca~ça«:~©l$0 8lpr~9J08lndo 
cc©J iÇ©J$ jrJJan$(1 coc·or~a~ ~ fotogrt8lf ~©l$ SJ$'[J·onom k:8J~ 
m~n~~ ráp[olZJ$. Amlbu!aJnte$ qu~S quas~ 3lgrid®m, íl:io 
n®c®~itt(wk:lS ~sdfo de V®roder, ~Ji®nh1o~ ~ m~nin.a~ 
procumm v~nd€lr botÕte$ ~e ro$@ ou tt9lnlwl!~hos de 
©Jij'YH~ndoim~ pa~®amdlo ®ntre O§ d~m@[$ ~uaJ poutaJ 

' I 
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hig i ~?m~ e $~~ ~ubnutdção vi$(V®l. Ê como se Q)iji ~ 
Lt~mpen~turQJ d81 vid8l f>iubisse a limites quase im~upo r~ 
t~v®is e tudo corr~~~® ® S!J;; movesse com uma brut;]
Hd~d€;l qu~ $Ó ~ fom@ de· oobreviver $aJbe crriar. E 
como 8J l©Jdeira e$1tá longe. de ser o prior hJJg8J r p.a1r~ 
$e tr@JU1SUt8llr 0 ~m São Paulop í~ l!caJmO$ im~gi namdl«J o 
q~Je $~ 1!)&31~~ por todos o~ canto~ d~ ma1 ~s podero$a 
me~rópo~e d©l A m®ric;,1 do Su I, 

E~$ por qu® otimismo r.m relação ~ d dªde 
gJr~nde toe@ os ~imit~s do deHrio, Se nos baseí31rmo:;s; 
~m ®~em~mto:s p8lip~v~hs, vis(vei$3 fkar~ mi i vez~s 
mai$ fácil cheg©Jrmos ao pes§imismo, ·Todos os 
~dorço~ d!e técnico~ e autoridade~ p.ara acud ir a 
cidade de Nova iorque não lograram tirBJ r-l he o 
tr~$1t® Htukll dte~ oo~ma dªs cidades mais violentSl!il do 
m1 .. mdooq. VemosQ no i01dp europeu, Romap i\rl~dd e 
outra~ metrópoh~s~ vivendo clim@s de gmnde 
t®n;Wío CQJIJJS>t3Jda pte~@l violência cre~c~nte, H~u hojep 
derrílista§ de r~mome d~fendlendo a id~iõJ de que 
retorn8Jmo~ SJ c~Srto tipo de barbárle. 

Ma$Q ante$ de entrarmos no descanso ~ou na 
~oucu~\~J) do pessimista~, t®mos que ~mam i nar algw1s 
pontos ~mportante~. 

No futu ro moram todas ã:) possibilidades~ as rná~ 
® ~$ OORJJ$. A~~img Of,i pe~imist~s podem tter total 
r©Ja:ioo m(])$ não têm qu~ íl:er necess~fi~mente rat.:ão; 
~ h i~ória do homem tê muitas ve&:e$ hi$tóri31 de ~)Uf
pne~s. Não faltarão e;,emplos disto, ©~os qu~ ~e 
poriham a inve~tiglalr o t~cido hi~tórico . Chamamo~ 

dl® fí!;JCÍOclnio indutivo ª B~l9o as;sim: olhamos P,@r3l o 
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que §t? V®m repetindo ao longo dêl histólria e con
d u (mos qu® isto vai ~ repetir sempre. Mas já 
houv® quem nos lembrou que ~e o $0.1 atá hoje 
rmscau e se pô~u nem i5Jto Qali"ttili'lt@ que o sol nascerá 
~m<ilnhê'. Arh»tó'ij:ete~p ante$ de Crimou ensinavBJ que 
um~ da~ d!Susula1s d3 ~hamada ~~i das probabilidade§ 
!]SW~nte GJU@ o improv$ível pode ~co~t®crn·. O mundo 
n~o ®$tá cri~Jdo e inSJ itfalrávei; tt:om eieu nos~ vida 
®$tá U~rt$8 p~üSJ um futuro onde ~stão todas as possi
biiidad'es. Cuidemo~ pam qu® esta1 idéi8J não nos 
8J ii®n® e nos torne conformista§. O futuro será 
'!ambéuro um produto d~ no$$a açio. 

Sérã'o, 08 espaço~ m~tropolitanos, pa~s;(v~ôs d~e 
recuperação? 

i\!~~1te cap(tuio gostaria de expor os f undamentos 
de uma ~$perança que tenho e que me moveu 61 

®~nwer ~$tê lhiro. Quero mostr~r indfcios de qute 
pos~amos nutrir com irrt®Hg~ncia nossa esperançé], 
São idéias · utópicaS~. Mas o pensador per~untou : 
ú~~\jão será a verdadJeir~ utopia acreditar que o 
Homem posSêl um dia di§pen!üJlr fJJ Utopia?n. Utopia 
é aquilo que aind{1 .nllo tev~ h.n@ar (nã'o pôde accmQ 
trecer), mas jamaâ~ $ignificou aquilo que não teve 
nem nunca terá lugar entr® nós. 

Parece claro que, se os problema$ da metrópole 
sutrQâram de imposições alienantes, que cercea
ram a participação dos cidadãos na produção 
do ~u espaço, uma primeira esperança será a de 
reconquistar a participação do povo. Até bem 
pouco pensávéllmos ser quase imposs(vel a organi-
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zaç!fo popular em nosso Brasil enorm~ e dito 
"individuan~ta". No entanto, a esta a~tura é preciso 
faz®r~se nustiç~ apontando o papel da Igreja Cató
lica ~m ~nos rec®ntes, na roconquiSi:a de nos~ fé 
na$ força$ popuitmes. O movimento dm; Comuniw 
dades Ecl®~iais rdceJ Base apostou na iiberta~ção 
oirest~s forç@SJ ê a · aposta foi bem ·sueêdida. D~(p 
®urgõram (®ntre nós) aJS chamadas associações de 
bairros eç, de %iuas conquistas, as assembléias do 
povo. Doutro hndo :e ao me~mo tempo, ~vançava ;g 

organizt)ç§o sindical, mo~i:rando-nO$ que o povo 
não ~ mcEJtériaJ informe. Que pode t;nrticuiarwse para 
~ particip~ção. Se as CEBs $ão fenômeno~ dos 
meioSJ nJral e urbano, os outro~ movimentos 
m®ncion~dos são ~ipicamen'i:e urbanos. 

Cremos.u hoje, no amadurlí!cimento dos movi
mento~ popu i ares que poderão vi r aJ ser él ch~ve da 
recup®ra~o do humano nas grandes cidad®~, Ait11da 
~ OOÍ$a do futurou pressupõe uma C!J)minh.rnda;, m~~ 
acena com mais nítidas esperança§ quanto à m®~ho~ 
ria dos grande§ centros; Sem participação pol (ti~ 
de todos os setores da sociedade urbana, as espe~ 
ranças morrerão. Ou as bases aprendem a pressio
nar os governos ou marcharemos para o caos. 

O aperfeiçoamento dos sistemas de participação 
não pode gerar um otimismo apressado, mas é um 
elemento nada abstrato de esperança. Ele levanta 
uma reflexão tirada do próprio conte(;do ~oda!. Já 
em 430 ~.c.1 na Grácia, escrevia Péricles: "S®n
timos dentro de nós uma ·preocupação constante 

• 
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uoão oo p«:ll~ no~ caSill, (COmo taJmbám pela rBO$$ill 
dd~d~. Embor~ est~j~mO$ vo~tado~ para ocOJpa
ç~~ dâferente$, todos nós temo$ uma opini~o 
próprâ8! ~c®r~ dos ~rob!®ma~ d~ cid(!ld®. Todo 
!!;rqufJI~ qu@ não pa~rf:ici~ dos.problema$ dlll cidaJofra 
& C({))f'V~id~!'t!Jdop ~ntre nó&> f um tn11Ju cidaJdio, nio um 
cidé~dlo silencioSio. Somos nó$ 0Jl8~ dlecidimo$ O$ · 

.aJ~~ntos da dd©Jde ouq ~~k» mteilO$~ ref ~e1timos; 
i$Obr~ e~(l;lS lQlrOfMnd@m®ntt!:/ç, 

Pwoponhop porémo que desçamo$ a CCH1$ide
.r~çõ®s ainda mais vital$, que envolvem ~ bioiogi8J 
m®~m~ do hom~m. Henrõ laborirc, grande bió~ogof 
@G1Sin8J qu'e o cér~bfo dle todos nós é forrmJJdo por 
'ô:rê~ c~r®bros: a do v·épttHu o do mam(fero ~o do 
homem propriament®. Quer dilar: ao ~ongo· dl~ 
mmuõe$ de (6H10Sr um c~rebro simples ole réptil foi 
~~ndlo ~nvolvido por outr\Ó) ma$~ c®relbr@J~ ( 00~ahJ.rlt® 
tCOJrtâ~;~~cut $Urgiruok.llu deste atréscimo ap@trf~lço©Jdorf 
@~ m&nm {if~rrO$. O cárr~bro do~ SJnti@O$ r~pt®~ § 
Ç©>fll~im . .a@J ®m ~i®no fa.mdonamanto d®ntro ol~ no$~ 
©$.llb®~ ® o~ m(l$dk~o!D ~ nl2Jf®r~m ~ ~I® <e(Q)mo o 
00rJl(Í)(!~€JO dlo hipo1t~U~mouu; dª me$mS form~ o clére
~rr© ©lo® to>«im~6rO$ m@lm(f~ro§, sendo qu~ o~ médi
©o~ o ch~mam d® 44

$i$t®miSJ ~ fm!bico". H~, ~or~m, 
Lem~ ~mªd~ fin~ que ~nvoiv~ ~&®$ dois cérebro$ 
m®&l\CioruDdo~: o cr§r(ibro imaginantep ª única m~$~ 
ç®r®lbr.eJ~ OJYe $Ó ~ en~Con~rada no $6!" hwnaJno. ComOl 
!lil~[f))~ic~@ Dr. l~lblorit, o cérebro repif:iliBJno F€l$pOndJ!©l 

ptail!ll~ r®~ça~~ m8li~ rudimentares do no~ compor~ 
tf.llMa;JfiT~oQ como, a partir d~ fome, da $iedey frio ou 

' I 
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~mcitêl~IO $@XU~~, a busCêJ de alimentos, água, a deii
mite!çâ'O d~ um lterritório paré!l viver e abrigar-$e, o 
cio ® o êlC~~Iamento. Já o cérebro mlilmlfwo é 
um $ÜS't®m~ ~ficieJJnte d~ cofetBJ fi!) retenção de dados, 
deoonvo~v®ndo a memonJ:açio ® tornando-no$ 
ritu~~ ($~Õ~©$ (hábitos, co$tumes ~ r·stos) o 

M~$ tOJ c@r~bro imt;J{}inB!ntJJ" tiplcSJm~eni!:~ hLom~no~ 
mo$ítr~é~a~ ~ap~l d~ tombinar os 'dlaçijO$ da mremód©J 
d® infonit~$ m~n®ir@l$: catoo~a-: de imttf)nJf:{f;r. S® O>$ do0~ 
primainl$ !Cáf(~bro~ procur~m ~ sobr~v~v@n~iQJ P $U~~ 
ftUJnçõ~~ do d~ pr~scsrvação" o cérebro im~gôn~nt~ 
@Jpr0s;~nta funçÕ®$ qUJa visam à libertação hum~uni9lu 
em todos O$ sentidos. Inventando, o homem $e 
tornaJ ~paz da $Uperar a~ si mesmo; irwent~mdo, ei@ 
resohJ® $eu~ impasses e pode melhonu· sua vida~. Mal$ 
LBJborit também e~clar~Sce que a part~ tipi~men~e 
hum~na ê ©~ meno$ o1e$envoh/id~ dlo il0$$0> conjurrrco 
crer®br~i. Há umaJ e~pécie de dom&nPJção o1o répti~ ~ 
do m~m ~f®ro sobre nOS$0 lado humaJno, mas par~ce 
qü® o c®n:l!bro im.eJginante tend® a1 ss de$~'mvo~v~r ® SJ 

§® mJl®rtSJr - C.el5l0 O próprio meio" 30Ci.Ql i não ih0 
tolh~ o dG$envo!vimento. AfinQ\11 3â'o t~nt@~) aJS 
r®pre$~Õ®$ ~ociaí$1 Alõás, Laborõt pensa que noss~s 
cid~d~ ~tão em má situação · justo porqu~ o 
04n~oc6rt~m. hum©Jno'u (~@rabro im@lgim~nte ) aind~ 
to®rmQJn®C® ·O me nO$ ch~$envolvido. 

Como §~ vâ, i$to no~ põ~ também élnte uma espe" 
V'éí3JU1~ bioiógJica. flodle $ef qua ~$ co i~§ olê®m ~rrQ.ldo 
com nO:$$OJ d®$envo!vimento c~reblri9li; ma~ pool~ 
t~mbém $er qu® dlâ~m certo ~ con~igs;mo~ f.Qlzer do 

' 
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fitO~o esp~ç© @li@CP m©~i~d'illilm@Jno~ m®riO$ d® r®ptij ~ oUJ 
de §imp I®~ m~m (f®ro. PorqUj® gJr©Jndte p@ne d@ls 
no~~al$ irSJs ~o ®mpi©S\Õ®$ cd® mvoit'ª arrú:® SJ$ repr®~u 
sõ~§ ~<Od~ij$ ~ofcm~ nO$$~ terri~tividadre HêiDcu~daJdes 
~trnventiv~$). 

tft\r!J dd8ld®~ rcri®mm o qu® nós chamamo~. d® 
irrt(fN"deperu:JIJnciaJ. Muito~ homen$ h©JbitaJm um 
~$béJlitllV(Jl pe;queno porqu@ w1~ oh~p~Sndem d~$ contri
buij~Õ®$ dlü$ outro$, M~s ®r!iQJlmrnto ~$ cid~d~~ 
p®qu~ru©J~ (® em p~rt® 81~ méd iSJ~) cons;®guiram 
m~wnt~r o i~do lãfretivo diEll i rrterd~p~ndtênda, o~ 
\9W~~1d®$ cerritrõ§ ~uro~titl» (r©lm til ~f~th1ida1d~ por uma 
tr®!~ção h~am©Jn@ oa(;(Orrü®rd©J! fu o GJU® $~ b~~9a num jo~o 
MJ§Í5l d®~c~rYí.íll tei10l d® obri~aJÇÕe$ co~erdüvã:Ds, Â$$imv 

$® 05i h&:Db i t.tilrr~~® d~$ cidadrezinh~$ a@J@m d®~tal o~ 
dSJ!CjU@~/Bl fcOWM!lll s~®B".Rl ~Ori$iOIElU"~~ã© SJO~ COfi1iU~CCGrd]())$uG 
Ol\JJ aJ:E®~1'ílndo p«J>r um bom nome fQ3lmm©lrQQ ~ orP h81bi
fc@nil:®$ dSJ metr6po~e {r®$peit~d®$ 8J$ ~xceçõ~~) $iO 

eterno~ f9$C@i$ tef!)ÍIJW~dore5) dO$ ~~u~ $®me!haJnt®$; 
~tilb(@mJlo qu® BJH n~o ~ fácH •8J~ p®~soa~ ~® conh®C~PJu 
r®m w ~ ®(rt~m<aJr<emu ®dot~m uma1 @1titudte dtr:~ituódSJ 
d® ~f®'O:h!~dade ® m®rc~d~ p®~o~ c6digJ«:»$ torb~H1lOJ~ 
u.Jtmt~r!~it~~- 0® ~ort® que .EJ ~ó@ic:a do industri&i i!})mo 
e~.® malo~ a.nma V®l por d~PJtr~$ ® suaJ SJtuSJção ser~ 
t©Jil'\ltO p ~or quanto m~â$ selvagem for o capitaUsmo 
qu® aJ promove. 

J~ foi o tempo ~m qu®·podfam(O$ dh~~U" aJO$ fBJ mi
liar®~: JQ® rua está ficando parogo~vo, po [~ o parigoi 
vis(v®! ou disfarç~dou é oniprre$®i1b~ agor«íl no S$paço 
dia~ mretrópol~$, Portadas de prédio$ de ap!Í.l]rta~ 
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mento$ aJ~$amelham~§e a guari tas de caserna ® os 
mor~don&~ viv~m ®m neurótico sobressalto. Nas 
t SJSBlS), os muros a grrades são altos e os moradores 
t~m qu® dedicar tempo ao cuidado do§ seus cães 
braVO$ e d~$ SUi]S) armas. Ne;!lte ambiente de guerra, 
~$ cdaJnÇa$ cr®scem e $ !e deformam, 

Quanok~~ entãou perguntamoS>: ué isto um apocSJ
iip~erv, vtemo~ que nada favorecê o otimismo. Não 
temo~ razõ®~ objetiva~ para esp~rar um btmi1 
f uturo. h;to nos lembra a1 hi!rtói"ia dél fuga dos 
hebreu$ do caltiveiro eg(pdo. Súbitou o visionádo 
Mois®$ pw-ocura convencer s~u povo .61 sacudir . 8J$ 

lmposiçÕ®$ ® o m~ndo do Faraó~ part indo para uma 
~ 0t®Ha prometidauv onde puch~5sem todos viver 
dignament®, trabalhar v dar~$e em tasamento e sabo~ 
rear a ~~bedoriZJ da velhice. Nada, abso l ut©Jmen~e 
nadSJ gamntia que ~ fuga~ daria certo. Não t inh8lm 
dinheiro~ aJrméllsi mont ar ia$ ou me$mo provisõe~ de 
a l imento~, Por enquarr~:o, ~ ~~terra prometidao tinhBJ 
o erndereço do imponderâvel. Todaviau o convite de 
Moi$éS foi aceito num gesto de ·fé (~espera~·~ça} ; 
durtilnte <smo-s o~ hebreus vagaram e sofreram mas, 
segundo Q1 história hebraiCSJ, acharam fina ~ mente 

a sua Canaã. 
Em todas ~~ gerações há O!j; que crêem ucontra 

tuck»u
1 

que cuidam com seriedade das suas ~topia~~ 
esper~mdo contra todO$ os desesperos. lt gera ~ 
mente destes que brotam as idéias que movem as 
profundas mudanças sod a i$\. Afinat não foi baixa
da senten~ condenatória so~re as cidades. O 
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homem, com um pass~do de milhar~ dte anO$ 
como habitante da1s matõJS6 viu-se de $Úbito metido 
nos movimentados c®ntros de Tóquio, Lonch·®~t' 
Nov~ ~orque, Rio de Janeiro e São Paulo; 1:rBJteia um 
corpo ma~ equipador um ~h~tema nervooo pré-hl$tó~ 
r ico [()ara os complicado$ c~~trO$ urbaJruO$. Parec~r. 
port~ntou compreens(v~i qucs pa1$$ôlSSe por muit~s 
cri~e$ de adaptação p~r§l vhrter nas cidades. · 

E~a1rws hoje bem no cerntro dSJ pior dte toda$ 
e~s crise~s. E importante é · lembrB~rmos que tod©J 
crise s<e parec® com um apoc~lipse. Olhamdou entre
tanto, pê3lr~ ~s articulações popularesu p~ral O$ movi
men1tos pol fticos de ba$e, intu f mos ter muito aindlaJ 
pe~C> ()JUe h.Jtar. 0 futuro é um cofre onde ~~io 
guardadas toda.ç as possibilidades, e umB} coi§aJ é 
indiscut(vel: o tamanho reaJ; do futuro nio podle 
$er deffin[do pelo tqmanho do momenrfco [med~@lto 
qu~ @Slt~m~o$ vivendo, 

. ) 

KNDICAÇÕIES PARA LEITURA 

WJ>~~o agor~ @! indi~r algun§ livro$ qu~. ~ quem 
chmej®, p®rmitirão conh~®r @m m~ior profundlid~~ 
dle o t®ma d®;rte ~ivro. 

Aindél entre O$ textO$ $imph~$ mZJ$ quG tra:r®mr 
c~d~ {IJU@l ~ do $eu ângulo, boa contribuição p~r~ o 
entendimento do ~ssR..mto, diria $er proveito~ ~ 
~ei~ur~ de A Violênci~ no Mundo Atual? d® Or~anolo 
VHeia e ®ditado p®IBJs EdiçÕe$ loyoi~g ~ d~ 
Viollincffjj - Um{;j Andlise do "Homo Brutali:;çrp d~ 
J. Pereir~ e editado pala Alfª·Omeg@l. O primeiro 
de$te~ olhando a questão d~ um ponto de vi~t8l 
m~h~ p$ícoiog i~~nt®o ~mqu(!lnto que o oogundo foca
litt.:~ndo~ ~ntre jorna~l istica e juridicamente. 

Já o t~ama da violênciaJ urb~n~ recebe am~l6$e ol~ 
muitto5 PQffltO$ de vhst?aJ (vl$ão irru:e~rdH$cip ~ in~d no 
i ivú"o qu® orgS~n i&:eã {rei paJra o qual ~5lcrevi um caplf" 
i:u~o) kutitulado Construç6o Soci8!1 dJJJ Enfermidade, . 
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edêtado porr Corte&: & Mor~es Editor~$. ~ teuto ma i~ 
comp~e%oa pois ~$Ci'Íto pow ooci6~ogos6 filósofos, 
médicos, p~icanari$'t<il$ - cada um no U$0 de sua 
linguagem mais técnica. leitura agredáve!, porém, 
ruo gerai. 

TaJmbém indicaJri~~ num8l iinhaJ ci~nt (fijca acess (
V®J~ rBi muito bem ~scritaJ~ três ~ ivro§ que permitirão o 
erot®ndimento do qu® há d® b~$ito na agre$sividlade 
do ~r humtllno. São: Aschlev Montagu, A Natureza 
da Agressívidade Hurnana (lahar !Editores), Er1ch 
Frõmm, A~tomla da Destrutividade Humana 
(Zahar Editores) e O Coração do Homem (Zahar 
!Editore$). 

SêV'ia de dt~H·w~ tamb~m um ~ivro que, sendo de 
t&@mdáve~ l®itur~, j(] $~ f3l em um clássico sobre til 

v~dltll ·n~ ddaJd~ ® SJ ;agre~ividad~ humaJna. Trata-s~ 
d® (l)br~ da H®?Wi .lSJborit intit~l<aJd~ O Homem e a 
Cidade, ®rc:H'li:~SJdial ~&m li$bO~ por ~nid~tiw.H~ Edito
r~~h\l, 

Ern uma nnh~ [00~ (tit@J d® [OJ$iC8ltr'U.Ém~e, r~ão pode~ 
d~ d®i~~r ds aetH1~ih~u· a ieituraJ da colet~n~~ dê 
®r>J~~o~ ~labomda por !Eduarrdo Ka~ina e Sant iago 
Kov~diot(, As Cilada$ da Cidade, lançada .pela 
tEditOfSl far$lSili®61$®. 

~ de todo recomêndável, também, a leitura de 
um p®quano opúst:ulo qu~ m11:meu muito positiva
mren~® no~ a$tuck~$ $Obr® ~ véol~ncia nos grandes 
crantro~ a que foi intitu~@do ~ROF~TOlPOU$ (a 
última !etrB~ S $Ub~titu (da intencionaJ im~nte pon
t)iju·~a~i de cifrão). Profit, no ~nglês, é lucro. Na cidade 

O QU E É VIOLÊNCIA URBANA 1 1 1 

do lucro (41profit6polis") as violências pululam, 
desde a corrupção da arquitetura cedo urbanismo até 
formals m43Jis brutais ainda de violênci21. Este opúsa 
cu i O) 1oi editado por ~ nstitutos Goothe no Bralsit 
Qí)mBJra uVh.micip~~ de São Paulo tB Museu de; Arte 
Ap~ic«<Dd© de Munique. O~ho nestBJ p~.nbiic~~o! 
~ provoc~n~e ® muito séria. 

PSlra não akmgar demais ~sta indicação de livros, 
terminaria por recomendar aJ ieitunll de uns escritos 
®spocfficos sobre a situação do menor desvalido na 
cidade grande: Rosa M. Fischer ferreira e outros, 
Meninos dtll Rua, Comissão Justiça ® Paz dâ! Arqui
diocese de São Paulo, e Carlos Alberto luppi, 
AgortJ f!i rw Hora da Noss IV/orte ~ O Massacre do 
Menor no Brasil~ Editora Brasil Debates. O pri
meiro ~rito~ dê cunho mais científico (muito 
boaJ qualidade O; o seguncloQ texto-denúrncitll muito 
dco em daJdO(';i ~ p8rece que; escrito com mu !ta 
!;)aroixioQ ainda~ QJU® um pouto m~i ®$truturrado ~m 
~u~ c~pftuio$. TaJmbám m~ úitemos um livlí~ d® 
~®it«JrSJ muito oportun~. 

Nh ... !ito ®mbora haja ~inda muito que se poderi~ 
indic~r, v~mos com calma. Afinal, para um contato 
um pouco mais a fundo, os textos já citados §ão 
suficiente~. Tod~viao psraJ os que ~e sent®m mal 
quando não há peio menos uma citação ®m I üngua 
das '4estranjs~"~ ~á va~i uma (e muito boa): J.P. 
Scott, Agre$$ion, pa~a Univ~rsitv of Chic(]gO Press. 



Nasci em Passa-Quatro, MG. Era plena 11 Guerra Mundial 
( 1940) e nem me dei conta, pois crescia em um ambiente 
especialfssimo onde se misturavam benzedeiras, músicos, 
imigrantes, um embaixador aposentado e os mendigos que
ridos que sempre honraram a nossa port a com um sorriso 
e um pedido de comida ou adjutório . 

Cursei o Ginásio São Miguel e depois estudei em Lavras 
(MG) no Instituto Gammon, onde considero ter de fato nas
cido para minha modesta vida intelectual, que fl oresceu na 
Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lo-
rena (SP). · 

Em 1961, era músico da TV Tupi, em São Paulo. Cismei 
que tinha bossa pa ra pintor, e, desta vez, me machuquei 
direitinho. 

Hoje leciono na Puccamp e escrevo, publicando nos cam
pos da Literatura e da Fi losofia Social. 

Até o momento, tenho os seguintes livros: Cotidiano (poe
mas), Queda de areia {poemas}, Vontade de viver .(poe
mas/prosa) , Cil3ncia e tecnologia - introdução metodoló" 
gica e critica {fil osofia), Construção social da enfermidade 
(antologia interdisciplinar}, Herdeiros da sombra (contos}, 
Oito poemas para o visionário. 

Caro leitor: 
As opiniões expressas neste livro são os do outor, podem não 
ser os suas. Caso você ache que vale a pena escrever um 
outro livro sobre o mesmo tema, nós estamos dispostos a 
estudar sua publicação com o mesmo título como "segun
da visão". 
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